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MATRÍCULA OBERTA - Inici del curs, 15 setembre

CURS 2008-2009

ADULTS i INFANTS a partir de 3 anys

41 anys al

vostre
 servei

La vostra escola de confiança · Directora: Victòria Barés i Dobà

Centre Cultural-1
IDIOMES-REPASSOS
CURSOS ESPECIALS

Centre Cultural-2
INFORMÀTICA
INFORMECA

Grups re
duïts

Places lim
itades

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.

Comença un nou curs escolar, i les obres en els
diferents centres educatius sempre són notícia aquesta
primera quinzena de setembre. Balaguer no s’escapa
de les necessitats imperioses d’incrementar les places
escolars, donat el fort increment de la població infantil,
bàsicament donada a causa de la immigració. Les
administracions públiques han de donar sortida a les
necessitats educatives, des dels primers mesos dels
més petits fins a la finalització de l’ensenyament
obligatori.

Enguany, la capital de la Noguera estrena una nova
llar d’infants municipal, que sota el nom de “Els
Putxinel·lis”, s’ha construït a la vora del col·legi públic
Gaspar de Portolà, i que ofereix un total de 82 places per
a alumnes d’entre 0 i 2 anys. Aquesta nova llar iniciarà
el curs 2008-2009 el proper dilluns 15 de setembre, tot i
que un principi s’havia anunciat la seva obertura per a
principis d’any. Qui no ho farà, ja que les obres no s’han
realitzat en els terminis previstos, és el nou CEIP
Balaguer, que s’està construïnt a la zona d’expansió
urbanística de la carretera de Camarasa. En un principi,
el nou centre havia d’estar acabat aquest estiu, per donar
cabuda a una línia de P-4 i dues noves línies de P-3, que
per manca de previsió del Departament d’Educació,
hauran d’iniciar el curs en les aules prefabricades que
estan instal·lades al darrera del Gaspar de Portolà, i
segons les actuals previsions, diuen que podran
traslladar-se al nou equipament a partir del proper mes
d’octubre o novembre. Fer canvis a mig curs sempre és
un enrenou pels alumnes i professors, i cal que les
administracions siguin més curoses a l’hora de
controlar les diferents obres dels equipaments
necessaris.

Nous centres educatius

>>BALAGUER

Èxit del Mercat de les Rebaixes al
Passeig de l’Estació

El Casal de la Gent Gran potencia
la pràctica del billar
----------------------------------------------
>>COMARCA

Bellcaire, Térmens i Montgai estan
de Festa Major d’estiu

José Montilla inaugura les obres
de la carretera d’Àger
----------------------------------------------
>>CULTURA

El Museu acull l’exposició
fotogràfica FotoPres ‘07

Noves excavacions
arqueològiques a Tartareu
----------------------------------------------
>>ESPORTS

El Balaguer inicia la temporada
amb una victòria al Vilajuïga

Aquest cap de setmana se celebra
la marató de pesca de Balaguer
----------------------------------------------
>>OCI

Es presenta el nou cicle de Teatre
de Tardor del Teatre Municipal

PORTADA

Els Putxinel·lis
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Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 973 448 332

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER

El passat dilluns 25
d’agost van començar les
estades “temps afegit”
que organitza la Regido-
ria d’Esports de l’Ajunta-
ment de Balaguer i l’Ins-
titut Municipal Progrés i

Cultura.
L’objectiu d’aquestes

estades es oferir activitats
lúdiques i esportives als
nens i nenes en edats
compreses entre els 5 i 16
anys fins que s’inicia el
nou curs escolar.

El programa d’aques-
tes estades reuneix les
activitats extraescolars
més comunes per tal de
facilitar l’entrada al nou
curs escolar. Els partici-
pants realitzaran tot tipus
d’activitats.

“Temps Afegit”, les estades

amb activitats infantils del

mes de setembre

Una quarentena de

nens i nenes

participen a l’edició

d’enguany del Temps

Afegit 2008

Temps afegit

Isabel Escudero, vicepresidenta de les
Corts Valencianes, presidirà la Diada

Balaguer celebrarà els
propers dies 10 i 11 de
setembre diferents actes per
commemorar la Diada
Nacional de Catalunya.

Els actes s’iniciaran el
dijous 10 de setembre a les
20.30 h amb una ballada de
sardanes a càrrec de la Cobla
Juvenil de Tàrrega a la Plaça
del Mercadal. En acabar, pels
volts de les 22 h es celebrarà
a la mateixa Plaça un sopar
de fi de curs dels tallers de
sardanes que han organitzat
al llarg de tot l’estiu
l’Associació de Veïns del
Centre Històric.

El divendres 11 de
setembre els actes
institucionals tindran lloc a
l’Avinguda dels Països
Catalans, davant l’Escultura
a la Unitat de la Llengua
(ESCULL), amb els
parlaments de les autoritats
a partir de les 20 h. Aquest
parlament serà presidit per
Isabel Escudero, com a

Un moment de l’acte l’any passat

vicepresidenta de les Corts
Valencianes, juntament amb
la resta d’autoritats locals.

A continuació, tindrà lloc
el concert de música d’arrel
tradicional a càrrec del grup
“Sitjà” del País Valencià.

Es dóna la particularitat
que aquest any, Ajuntament
de Balaguer i Consell
Comarcal de la Noguera
s’han posat d’acord per
organitzar conjuntament
aquest acte.

Per la festivitat de l’Onze
de Setembre, Catalunya
commemora la derrota que
va patir el 1714 a mans de
les tropes espanyoles de
Felip V de Borbó. Catalunya,
que havia estat fins en
aquell moment una nació
sobirana, va perdre les
llibertats nacionals, les lleis
pròpies del país i va patir la
prohibició de la llengua i
també la cultura catalana.

L’acte institucional es farà davant l’Escull

L’Acte parlamentari se

celebrarà el dia 11 de

setembre a les 8 de la

tarda, davant del

monument l’Escull
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NOTÍCIESoD’ENTITATS
Pla de Desenvolupament Comunitari

Associació Salut Mental de la
Noguera
• Crida a les famílies i persones
interessades de Balaguer i
Noguera: Informem que al
setembre comencen les reunions
per incentivar els serveis de
suport. Per a més informació tels.
973449488, 610260221,
asm.noguera@gmail.com.

Generalitat de Catalunya
Departament de Governació
i Administracions Públiques

Associació Dones Almatà
• Tots els dijous durant tot l’any
de 17-20h, Parada d�intercanvi
i venta de llibres: Campanya:
estimeu els llibres? llegiu!.
Al carrer Miracle número 28.
• FIRA D�ENTITATS: el proper 21
de setembre de 2008 a la pl.. del
Mercadal, d’11 a 14h i de 17 a
21h.

- 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

Creu Roja a la Noguera
• Curs de socorrisme i primers
auxil is (ASII). Realització
d’octubre a desembre del 2008.
Per a més informació: Creu
Roja, Pl. Sant Salvador 14,
dimarts i dimecres de 10:30 a
11:30, a partir del 15 de
setembre o bé trucant al tel.
973445795.

Associació Cultural Cercle Obert
• 27 de setembre Festa final de la
campanya de recollida de signatures
“Som lo que sembrem”, al Molí de
l’Esquerrà de les 16h a 04h, amb
l’actuació de diversos grups musicals,
parades d’artesans i altres activitats.
Més informació sobre els actes:
www.projectepopular.blogspot.com

El passat 8 d’agost, el
Passeig de l’Estació va
acollir una nova edició
del Mercat de les Rebai-
xes, organitzat per l’Asso-
ciació de Comerciants
Balaguer 2021. Durant tot
el dia, el Mercat va comp-

tar amb una trentena de
parades de tot tipus d’ar-
ticles: moda, perfumeria,
estris per la llar, calçat, i la
bona climatologia va fer
que el públic assistent fos
nombrós des de primera
hora del matí fins al ves-
pre.

A més els comerços,
per la compra d’algun ar-
ticle, obsequiaven els cli-
ents amb un gelat.

L’Associació va valorar
positivament el mercat,
degut a l’afluència de cli-
ents.

Centenars de visitants

es van acostar al Mercat de

les Rebaixes al Passeig

Mercat de les Rebaixes

Va celebrar-se el
passat 8 d’agost,
organitzat per
l’Associació de
Comerciants 2021

La Llar d’Infants municipal “Els
Putxinel·lis”, entra en funcionament

El passat dilluns 1 de
setembre, va obrir les seves
portes la nova llar d’infants
municipal “Els Putxinel·lis”,
ubicada al carrer Escoles, just
a la vora del cente escolar
Gaspar de Portolà.

La nova Llar d’Infants
Municipal, vé a cobrir la
mancança de places
d’educació infantil que tenia
la capital de la Noguera, amb
la creació d’un total de 82
places noves, repartides en
16 per nens i nenes de 0 anys,
26 per alumnes d’1 any, i 40
per alumnes de 2 anys.

L’oferta de Llar d’Infants
actual estavà formada per la

Llar d’Infants Municipal
Patufet, amb 82 places, les
llars d’infants de centres
concertats de l’Escola Pia i
del Col·legi Nostra Senyora
del Carme, i la llar d’infants
privada Tic Tac.

El creixement demo-
gràfic dels darrers anys, i
l’increment de la demanda,
han fet d’aquest servei, un

Façana de l’edifici “Els Putxinel·lis”

problema per molts
ajuntaments de Catalunya,
que han hagut de construir,
amb el suport econòmic de
la Generalitat de Catalunya,
diversos equipaments per
cobrir aquestes necessitats
educatives i laborals en els
seus municipis.

La nova Llar d’infants
“Els Putxinel·lis” iniciarà el
curs escolar el proper 15 de
setembre, tot i que durant
aquesta primera quinzena de
setembre, està fent l’entrada
escalonada dels nous
alumnes.

La Llar està dirigida per
Rosa Gavín, i compta amb
un equip de professionals
especialitzats en educació
infantil que cobriran les sis
aules del centre, i que també
compta amb el servei de
menjador dins les seves
modernes i pràctiques
instal·lacions.

Una de les aules dins “Els Putxinel·lis”

Va obrir les seves portes
l’1 de setembre i
començarà el curs
escolar el proper dia 15
de setembre
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c/ Sant Lluís, 50 - 25600 BALAGUER - Tel/Fax 973 44 59 12
correu electrònic: academia@acser.es

1953-2008, 55 anys al vostre servei

� busques una feina de qualitat?
� necessites una formació adequada i amb titulació oficial?

 La formació Professional és la solució

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
• CURES AUXILIARS D’INFERMERIA
• GESTIÓ ADMINISTRATIVA
    1 any escolar - BEQUES

CENTRE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

ACSER S.C.C.L.
(ACADÈMIA SERRA)

I si no has aprovat l�ESO, tenim els programes
de qualificació professional inicial (PQPI)
INFORMA�T

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

Gerard Giménez Adsuar es proclama
campió d’Espanya infantil de billar

En Gerard Giménez
Adsuar, fill i net de balague-
rins, s’ha proclamat recent-
ment campió d’Espanya in-
fantil de Billar, modalitat lliu-
re. El jove jugador, de només
14 anys, va participar al cam-
pionat celebrat entre els dies
3 i 6 de juliol, a les instal·-
lacions del Centre d’Alt Ren-
diment Esportiu de Los
Narejos (Múrcia).

En Gerard que sempre
que ve a Balaguer col·labora
amb el Casal de la Gent
Gran, participarà en  l’orga-
nització del I Torneig de Billar

Gerard Gimémez Adsuar

a 3 bandes Ciutat de
Balaguer que es celebrarà
durant els dies de la Festa
Major, al novembre d’aquest
any.

Fill i net de balaguerins,

el Gerard Giménez

col·labora amb el Casal

de la Gent Gran de

Balaguer

Un centenar de balaguerins van
participar a la Festivitat de Santa Clara

El passat 10 d’agost, un
centenar de persones van
aplegar-se al Santuari del
Sant Crist per tal de partici-
par en la celebració de la fes-
tivitat de Santa Clara , orga-
nitzada per les germanes cla-
risses del Convent de Bala-
guer.

A mitja representació
van repartir unes petites es-
pelmes a tots els assistents
que varen poder deixar als
peus de la imatge de Santa
Clara que presidia l’altar.

Un moment de la Festa

La Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona
«la Caixa», obre una línia
de finançament de 50 mi-
lions d’euros en condici-
ons preferents, per als
més de 900 productors
del sector d’oví i cabrum,
membres de la Federació
d’Entitats Catalanes de
Ramaders d’Oví i Cabrum
- FECOC.

L’acord signat pel
president de la FECOC,
senyor Francesc Batalla i
pel delegat general de «la
Caixa» a Lleida, senyor
Joan Ramon Fuertes,
estableix la col·laboració
mútua per a accions
comercials, financeres i
de cooperació, amb
l’objectiu de pal·liar la crisi
de preus del sector.

La Caixa i FECOC signen un

acord per la millora del sector

Signatura del conveni
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- Carburants, lubricants i accessoris
- Distribució de gas a domicili
- Ponts rentat i boxers

US DESITGEM UNA BONA FESTA MAJOR!
C/ Carretera, 29 • Tel. 973 180 040 • Fax 973 180 571 • 25670 TÉRMENS

El matí de l’11 de
Setembre, la població de
Térmens inicia les festes
amb tres proves espor-
tives.

A partir de les 9,30 h.
hi haurà la 6a Caminada
de la Diada, amb un

recorregut de 5.000 metres
per dins de la població,
mentre que a partir de les
10 del matí, hi haurà la
celebració de la 22ena
edició de la Cursa Popular
de la Diada, amb un
recorregut de 10
quilòmetres amb circuits
per l’interior de la població
i del terme.

Paral·lelament, a les 10
del matí, també se
celebrarà la quarta edició
de la Cursa de Policies i
Bombers de les Terres de
Ponent.

L’11 de Setembre, Térmens

organitza la XXII Cursa

Popular de la Diada

Cursa Popular de la Diada

També se celebra la

Cursa de Policies i

Bombers de les Terres

de Ponent, i la

Caminada de la Diada

La població de Térmens celebra la seva
Festa Major de l’11 al 14 de setembre

De l’11 al 14 de setembre,
la localitat noguerenca de
Térmens celebra la seva
Festa Major. Els actes
començaran el Dia de la
Diada, amb diferents proves
esportives, el Concurs de
botifarra , i al migdia se
celebrarà el popular Dinar de
la Diada al pavelló
poliesportiu. Durant la tarda,
parc de jocs infantils i
l’actuació del grup “Pixie i
Dixie” a la Plaça Catalunya.

El divendres, després del
repic de campanes i la Missa
Major amb l’Orquestra
Selvatana, hi haurà una
exhibició de la colla

castellera Falcons de
Vilafranca, i un vermut
popular, mentre que a la
tarda, l’Orquestra Selvatana
oferirà un concert de festa
major i una sessió de ball a
partir de les 18,30h, al pavelló
poliesportiu.

Els actes continuaran el
dissabte amb espectacles
infantils i la instal·lació d’un

Bruixa Express amenitzaran la festa el dissabte a la nit

gran parc infantil a la Plaça
Catalunya. A partir de les 9
del vespre, tindrà lloc el
festival Escala en Hi Fi al
pavelló.

A la mitja nit, cercavila
amb foc amb els diables
d’Alcarràs, i a partir de la 1
de la nit, començarà la Nit
Jove amb musica pop-rock
dels anys 60-70, a càrrec de
Bruixa Express i Mitjanit.

Els actes festius
finalitzaran el diumenge 14
de setembre amb la fase
final del campionat de
Botifarra, una demostració
d’oficis i mercat d’artesania
a la Plaça Catalunya a partir
de les 11 del matí, tallers
didàctics. A la tarda, una
exhibició de Trial Motos, una
exhibició de sevillanes.

La sessió de ball de
diumenge de fi de festa, anirà
a càrrec de l’Orquestra
Privada.

L’Orquestra Selvatana actuarà el divendres

Gran quantitat d’actes

lúdics, esportius,

infantils i musicals,

conformen una

programació de qualitat
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L’Ajuntament de

Bellcaire d’Urgell
convida a tothom

a gaudir dels seus dies

de Festa Major

L’Ajuntament de

Montgai
us convida a la seva

Festa Major
els dies 5, 6, 7 i 8 de

setembre

Montgai

Bona Festa MajorBona Festa Major

Montgai celebra la
seva Festa Major que
comença aquest
divendres 5 de setembre
amb el sopar popular i
l’actuació del grup de
versions Disasters. El
dissabte s’instal·larà un

parc infantil, mentre que
l’orquestra Gerunda
amenitzarà el concert i les
sessions de ball.

La festa continuarà el
diumenge amb la Troba-
da de cotxes antics, les
sessions de ball de tarda
i nit amb l’orquestra
Mandolina i l’actuació de
màgia amb Giro i Gina.

La festa s’acabarà el
dilluns 8 de setembre
amb el parc aquàtic a les
piscines i una llarga
sessió de ball amb el grup
Enigma.

Del 5 al 8 de setembre se

celebra la Festa Major de la

població de Montgai

L’orquestra Gerunda a Montagi el divendres dia 5

Mandolina, Gerunda
i Enigma són les
responsables de
les diferents
sessions de ball

Bellcaire d’Urgell estarà de festa
des de l’11 fins al 15 de setembre

L’orquetra Setson actuarà el dissabte a Bellcaire

Bellcaire inicia la seva
Festa Major d’estiu el proper
11 de setembre, amb una
ballada de sardanes amb la
Ciutat de Cervera, a les 6 de
la tarda, seguit d’una xoco-
latada.

El divendres 12, a partir
de les 10 de la nit, sessió de
ball amb el Duo Shela, se-
guit d’una gran Festa amb
la Disco Arguson.

Durant tot el dissabte, el
camp municipal d’esports
acollirà diversos partits de
futbol de diferents categori-
es, mentre que l’orquestra
Setson serà la responsable
de les sessions de ball de
tarda i nit, al pavelló. A la pis-
ta descoberta, nit de marxa
amb la Disco Arguson, i l’ac-
tuació del grup La Loca His-
tèria, i per acabar una sessió
de Disco mòbil.

El diumenge 14 de se-

tembre hi haurà una exposi-
ció de Patchwork a la casa
de la dona Isabelines i una
ballada de sardanes amb
Rosaleda, que serà qui ame-

nitzarà el concert i el ball de
tarda. La festa s’acaba el di-
lluns 15,  amb un parc aquà-
tic i l’espectacle de ball amb
Wonder Dance.

Esports i música seran
l’eix central de la Festa
Major d’estiu de la
localitat noguerenca de
Bellcaire d’Urgell
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Com és tradició el pri-
mer diumenge del mes
de setembre es durà a ter-
me l’aplec a l’ermita de
Sant Llubí (Millà - Àger).

La gent més gran de
l’entorn recorda que sem-

pre s’ha realitzat aquest
aplec. Durant el segle pas-
sat, quan els pobles de
Millà i els Masos de Millà
estaven habitats per nom-
brosos veïns, sortien en
processó fins a l’ermita
per rendir devoció al Sant.

Actualment, tot i que
en aquests pobles hi viuen
poques famílies, el dia de
l’aplec de Sant Llubí s’hi
reuneix molta gent que  va
néixer a la Vall i també ve-
ïns de la resta de la comar-
ca.

El 7 de setembre se celebra

una nova edició de l’Aplec a

l’ermita de Sant Llubí

Aquest diumenge se
celebra el tradicional
Aplec a l’ermita de
Sant Llubí a Millà, a
la Vall d’Àger

Ermita de Sant Llubí

Miquel Pueyo visita la localitat de
Camarasa i alguns dels seus indrets

El delegat del Govern a
Lleida, Miquel Pueyo, va vi-
sitar la població de Camara-
sa per visitar diversos equi-
paments.

La visita va iniciar-se
amb l’arribada a l’Ajunta-
ment  i la salutació a l’alcalde,
Josep Vendrell, i regidors.
Seguidament va fer la seva
signatura en el llibre d’honor,
i va fer una visita als diferents
indrets d’interès de Cama-
rasa, com les obres de reha-
bilitació de l’Església vella;
el Casal Cultural i l’antic
edifici de la caserna de la
Guàrdia Civil, on el consistori
preveu la construcció del
nou Ajuntament.La població de Camarasa

José Montilla inaugura el tram d’obres
de la carretera entre Àger i Terradets

El President de la Gene-
ralitat, José Montilla, acom-
panyat del Conseller Joa-
quim Nadal va inaugurar el
passat mes d’agost el tram
de carretera que uneix Àger
amb la C-13, conegut com
la passarel·la dels Terradets.

La millora ha representat
una inversió de 20 milions
d’euros i les obres s’han exe-
cutat durant els darrers 26
mesos. La nova via suposa-
rà un augment del trànsit a
la Vall d’Àger.

Va visitar la vella caserna de la Guàrdia Civil on vol
ubicar-se el nou edifici de l’Ajuntament

José Montilla inaugurà la nova carretera

CURSOS DE FORMACIÓ

SUBVENCIONATS

PER ATURATS/ADES

Auxiliar Administratiu

Administratiu Comptable

Administratiu Comercial

Ofimàtica

Aplicacions Informàtiques

Informàtica Usuari

Auxiliar Geriatria

Auxiliar Rehabilitació

Inici finals setembre o principis d’octubre,
places limitades, fes ja la teva inscripció

CENTRE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

ACSER, S.C.C.L. (Acadèmia Serra)

1953-2008, 55 anys al vostre servei
c/ Sant Lluís, 50 - 25600 Balaguer - Tel/Fax: 973 44 59 12

mail: academia@acser.es
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El Museu Comarcal
de la Noguera a Balaguer
reuneix en una exposició
les 129 fotografies que
han resultat premiades i
becades en el certamen
que l’Obra Social de «la
Caixa» dedica al
fotoperiodisme.

FotoPres’07 reuneix
l’obra dels tres fotògrafs
guardonats enguany:
Elisa González, per un tre-
ball sobre l’Alzheimer;
Lorena Ros, per una sèrie

de fotografies sobre els
abusos a menors, i Pep
Bonet, per un reportatge
sobre els efectes de la
guerra civil a Sierra Leone,
que pren com a punt de
partida un campionat de
futbol amb jugadors que
han sofert algun tipus
d’amputació.

Les beques FotoPres
s’adrecen a joves fotò-
grafs a fi que puguin dur
a terme projectes fotogrà-
fics i donar a conèixer el
seu treball.

Una de les principals
característiques que es té
en compte és el caràcter
de recerca, que porta els
fotògrafs a submergir-se
en la realitat de diferents
indrets i col·lectius hu-
mans.

“FotoPres’07”, del 10 de

setembre al 8 d’octubre al

Museu de Balaguer

FotoPres’07

Una exposició de les

millors fotografies

premiades durant el

FotoPres’07, es podrà

veure al Museu

El Centre Històric celebra gran part de
les seves activitats durant l’estiu

El passat divendres, 1
d’agost, tingué lloc la cloen-
da del taller de danses tradi-
cionals. Amb la presència de
l’agrupació musical «la
Sonsoni», els participants a
l’acte van poder ballar al so
de les músiques assajades
durant el curs.

L’acte comptà amb la pre-
sència d’una representació
de l’Associació Africana de

la Noguera. La cloenda del
taller de danses anà precedi-
da del popular sopar de Sant
Salvador, amb més de cent-
setanta inscrits, i la demos-

Molta gent a les activitats del Centre Històric

tració d’una ballada de ge-
gants.

El dissabte dia 2 d’agost,
es va oferir l’habitual concert
d’havaneres.

Aquest mes d’agost ha

fet la cloenda del curs

de danses tradicionals,

el sopar de Sant Salva-

dor i havaneres

Els treballs arqueològics al castell de
Tatareu localitzen la porta d’accés

La campanya arqueològi-
ca al Castell de Tartareu d’en-
guany s’ha perllongat durant
tres setmanes i ha comptat
amb la participació d’alum-
nes de la Universitat de
Barcelona, la Universitat de
València i la Universitat de
Santiago de Compostela.

Els treballs d’aquest any
s’han centrat en la localit-
zació de l’entrada al recinte
del Castell i dels seus límits,
essent els resultats molt
satisfactoris.Treballs arqueològics al castell de Tartareu
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La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres

Josep Benet (Cervera,
1920-St Cugat del Vallès,
2008), figura clau en la
història de la Catalunya
contemporània, començà
a escriure les seves memò-
ries als 84 anys. En aquest
primer volum Benet fa un
repàs dels anys d’infan-
tesa i aprenentatge: des de
la seva Cervera natal fins
a l’estada a l’escolania de
Montserrat. Són els anys,
de 1920 a 1936, de forma-
ció d’un dels més recone-
guts intel·lectuals catalans
contemporanis i de grans
esperances personals i
col·lectives, que aviat es
veuen truncades per l’es-
clat de la Guerra Civil en la
qual Benet es veu directa-
ment implicat: assassinat
d’alguns dels seus mes-
tres i la crida al front amb
la lleva del biberó.

El racó del poeta

Memòries I: de l’espe-
rança a la desfeta
Autor: Josep Benet
Gènere: Autobiografia

Nosaltres els catalans
Autor: Víctor
Alexandre
Gènere: Immigrants

Niños mimados
Autor: Maggie Mamen
Gènere: Educació i/o

psicologia

Procedents dels cinc
continents, els vint per-
sonatges d’aquest llibre
demostren que no cal
néixer en un país per
estimar-lo. A través de
l’amor amb què parlen de
la seva terra materna i del
coneixement que tenen
de la nostra, tots ells ens
fan comprendre que no
hi ha limitacions geogrà-
fiques, sinó mentals. El
cas del senegalès Mbaye
Gaye, agredit per la poli-
cia per mantenir-se ferm
parlant en català, és
corprenedor. Ens parlen
del dret de viure a qualse-
vol lloc del planeta i del
deure de respectar la
llengua i la cultura de la
societat d’acollida. Asha
Miró, Txiki Begiristain...
entre altres, ens expli-
quen la seva experiència.

”Niños mimados” és
una font de consells que
agrairan tant els pares com
els professionals que
tracten amb nens als que
“s’estima massa”: se’ls
dóna tot el que demanen
i, tot i això, es mostren
tristos, ansiosos o fins i tot
agressius.

En aquesta pràctica
guia, la doctora Mamen
descriu els trets caracte-
rístics del nen mimat i ens
ofereix orientacions per
establir un equilibri
adequat entre cuidar i
estimar els fills i, a la
vegada, imposar autoritat
i respecte.

Maggie Mamen és
psicòloga clínica i té més
de vint anys d’experiència
de treball, tant amb el
tracte amb pares com
també amb infants.

Miquel Trilla

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

Indesinenter

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

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

De vegades m’engego sense saber com,
ni per què, ni què vull dir, però escric.
Recordo com si el veiés, el mestre,
-saviesa i bondat, P. Solsona-
que ens deia un i mil cops:
Comenceu. Escriviu. Alguna cosa direu.
Això em deu passar avui.
Les canícules estiuenques, tenen els seus drets.
Engego.
Arranco les entranyes de la por
imbuïnt-me sempre d’esme, força jove, jocs cadells,
il·lusions pures. El seny,
la vida es cuidarà d’inocular-me’l
i el temps, com fa amb tothom.
Arranco i reverbero ben a prop,
estampes de pocs anys,
verema, ceps, vinyes i terra,
racons urbans, tant se val.
Rutines quotidianes, balades velles
cavalls alats
i un bat de sol al cap ple de somriures,
en temps de migdiada que mai vaig voler fer.
Hauré dit alguna cosa? No ho sé.
Records però, segur que n’he portat.
Acabo: Bon record diuen els anys.
Bon record manetes dolces, llavis d’encís,
cor entranyable.
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El Balaguer inicia la nova temporada
amb una victòria davant el Vilajuïga

FUTBOL >>Els de David

Capdevila, tot i no fer

un bon partit, van

imposar-se clarament

als gironins amb gols de

Gallardo, Genís i Raya

31/08/2008

BALAGUER 3
VILAJUÏGA 0

El Balaguer no podia ini-
ciar de millor manera el cam-
pionat de lliga de la tempo-
rada 2008-2009, amb una
golejada davant el
Miapuesta Vilajuïga, per 3
gols a 0. Molt haurà de mi-
llorar l’equip gironí si vol
mantenir-se entre els equips
de la categoria de bronze del
futbol català, ja que va mos-
trar moltes mancances en
aquest partit de lliga, just el

marcar en aquests primers
minuts del partit. Però
Gallardo de falta directa,
marcava el primer gol de la
temporada, i en la segona
part, on el Balaguer va ser el
clar dominador del partit,
Genís de vaselina i Edu Raya
van rematar el partit, donant
els tres primers punts als de
la capital de la Noguera.

El proper diumenge 7 , el
Balaguer visita el camp del
Vilanova, mentre que el pro-
per dijous 11 de setembre,
Diada Nacional de Cata-
lunya, els balaguerins rebran
el Banyoles, a casa, abans de
desplaçar-se el 14 de setem-
bre al camp de l’Europa.

Així doncs amb aquest
partit va començar la nova
temporada renovada de ca-
res per l’equip local.

de la seva estrena en la cate-
goria.

El partit no va ser massa
bó, ja que el Balaguer va sor-
tir nerviós i amb molts dub-
tes en defensa, cosa que va
propiciar que el Vilajuïga
gaudís de dues ocasions per

Un moment del partit davant del Vilajuïga

Classificació

Tercera Divisió

1. Espanyol B ............... 3

2. Balaguer ................. 3

3. Blanes ...................... 3

4. Santboià ................... 3

5. Premià ..................... 3

6. Hospitalet ................ 3

7. Europa ...................... 3

8. Cornellà ................... 1

9. Palamós ................... 1

10. Rapitenca .............. 1

11. Amposta ................ 1

12. Reus ....................... 1

13. Cassà ..................... 1

14. Prat ......................... 0

15. Vilanova ................. 0

16. Manlleu .................. 0

17. Banyoles ................ 0

18. Mataró ................... 0

19. Pobla Mafumet ..... 0

20. Vilajuíga ................. 0

Propers encontres

07/09/2008 --  17h

Camp de Vilanova

Vilanova| Balaguer
-------------------------------------

11/09/2008  --  12.15h
Camp Municipal

de Balaguer

Balaguer| Banyoles

Golejadors del

C.F. Balaguer

1. Gallardo .............. 1
2. Genís .................. 1
3. Raya .................... 1

David Gallardo, Genís
Soldevila i Edu Raya
van ser els artifexs de
la treballada victòria
del Balaguer davant el
Miapuesta Vilajuïga,
en el primer partit del
campionat de la Terce-
ra Divisió Catalana,
disputat el passat diu-
menge 31 d’agost. A
partir d’ara els bala-
guerins hauran de
refrendar aquest resul-
tat, les properes jorna-
des.

David Gallardo

Plantilla del C.F. Balaguer 2008-2009
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El Futbol Sala Balaguer-Cristec inicia la
temporada el proper 27 de setembre

El Club Futbol Sala
Balaguer ha iniciat els
entrenaments de pretem-
porada de les dos plantilles
sènior que competiran la
propera temporada en la 1a
Nacional B i 1a Provincial,
respectivament.

Pel que fa al primer
equip, Cristec Balaguer,
dirigit un any més per Jaume
Canal, poques novetats en
la seva plantilla, en la que
continuen Fuentes, Carles,
Tarroja, Xolo, Víctor, Capi,
Jonny, Samper, Tiri i Tano.

Amb aquests jugadors
s’afegeix Cristian, procedent
del Sícoris i que juga en la
posició de pivot.

L’entitat esportiva està
treballant en una darrera
incorporació, per a  que
vingui a reforçar la líniaL’equip disputarà diferents amistosos de pretemporada

FUTBOL SALA>>Des de finals d’agost i fins a

mitjans de setembre, disputaran diferents partits

amistosos de pretemporada

defensiva de l’equip.
El club ja té preparat el

calendari de pretemporada
amb els següents amis-
tosos confirmats, alguns
dels quals ja estan jugats:
Sícoris, de la Nacional A (30
Agost), Cambrils, de Ter-
ritorial (6 Setembre), Penya
Blau-grana Lleida, de Pre-
ferent (13 Setembre) i
Empuriabrava, de la Na-

cional B (20 setembre).
Finalment indicar que ja

hi ha calendari de com-
petició, i que el Cristec
iniciarà la temporada oficial
2008-2009, el 27 de setembre,
enfrontant-se com a local al
Sant Vicenç, debutant
enguany de categoria, en la
Nacional B després del seu
ascens com a campió de la
Territorial.

Futbol Sala Cristec
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Laboratori

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

HORARI: diari de 9h a 11h.

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

El divendres 8 d’agost
va tenir lloc als Alps suïs-
sos la prestigiosa cursa
«Sierre-Zinal» una de les
curses més antigues
d’Europa .

En aquesta cursa hi
van participar atletes de
Balaguer, com Mireia
Santesmases, Carme
Millán, Jordi Reñé i
Manuel Rosauro, que es

van desplaçar fins a la
localitat suïssa de Sierre
per poder participar.

Amb més de tres mil
corredors participants
d’arreu del món, els
nostres atletes van fer
resultats molt positius,
destacant una boníssima
cinquena posició de
Carme Millán en la
categoria de veteranes.

Bon paper dels atletes

balaguerins a Sierre-Zinal

L’Atleta balaguerina Carme Millán

Atletes del Club Pedala.cat fan un bon
paper a les  Ironman europees

Per segon any consecu-
tiu el C.E. Pedala.cat
Balaguer desplaça un bon
nombre de triatletes a com-
petir a la que és considera-
da la prova més dura d’un
dia del món: l’Ironman.

Aquesta prova es dispu-
ta sobre la cada cop més mí-
tica distància de: 3,8km. de
natació, 180 km. de bicicle-
ta i 42,2km. de cursa a peu.

A Niça, David Montáñez,
va finalitzar el triatló en una
molt meritòria 413a posició
d’un total de 2.200 partici-
pants i en un temps d’11
hores i 41 minuts.

Pel que fa a la localitat
alemanya de Roth cal des-
tacar que dos dels triatletes

del club van aconseguir bai-
xar de les 10 hores. Aquests
triatletes van ser l’Eduard
Barceló amb 9 hores i 32
minuts, entrant a meta a la

Una de les proves

posició 88 i Ramon Fargues
amb 9 hores i 52 minuts i a
la posició 196 d’un total de
2.500 participants, essent
molt bon resultat.

El Tennis Taula femení de Balaguer
inicia la competició el 4 d’octubre

Equip Femení de Tennis Taula

El CTT Balaguer iniciarà
la seva tercera temporada a
la Divisió d’Honor Estatal Fe-
menina al seu Pavelló del
Molí de l’Esquerrà el dissab-
te dia 4 d’octubre a les 17h.

Comencaran amb el par-
tit contra el Finques Ripollet,
un dels tres equips catalans
de la categoria, i l’acabarà
precisament contra el tercer
equip català, el Bàscara de
Girona, també a casa, el dia
28 de març de 2009.
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Els propers dies 6 i 7
de setembre de 2008, la
Societat de Pescadors
Esportius de Balaguer
celebra la Marató de Pes-
ca Contínua, al parc de la
Transsegre.

A les 17h del dissabte
tots els participants
s’hauran de reunir a
l’estàtua de la Transsegre,
on es farà el sorteig
corresponent als llocs de
pesca. A les 17.30h,
mitjançant una senyal

acústica es començarà el
concurs.

El diumenge 7 de
setembre a les 10h, i a
través d’una senyal
acústica finalitzarà la
prova. A les 10.30h
després de fer el recompte
de quilos i de peces,
tindrà lloc un esmorzar a
la brasa i es lliuraran tots
els premis a aquells pes-
cadors classificats.

Les inscripcions
s’hauran de fer al local de
la Societat de Pescadors,
ubicat al carrer Àngel
Guimerà, fins al dia 5 de
setembre.

El preu de la inscripció
és de 35•, per als
pescadors no socis i de
20• per als socis de la
entitat.

Balaguer acull una nova

edició de la marató de pesca

aquest cap de setmana

Concurs de pesca a Balaguer

PESCA>>Els dies 6 i

7 de setembre, la

Societat de pescadors

de Balaguer organitza

la marató de pesca

La nova Junta del Club de Bàsquet vol
potenciar la pràctica d’aquest esport

L’Alcalde de Balaguer,
Miquel Aguilà, va rebre els
membres de la nova Junta
Directiva del Club Bàsquet
Balaguer, que pren el relleu
de la que tants anys ha
dirigit l’expresident, en Jordi
Ribalta.

La nova Junta Directiva
del Club Bàsquet Balaguer
vol ser continuadora del
treball ben fet al temps que
planteja tota una sèrie de
nous reptes, tant esportius
com socials, on es
combinarà el bàsquet de
competició amb dos equips
en Categoria Catalana, i amb
un seguit d’equips formats

per jugadors de Balaguer i
comarca, que faran que el
nom del Club i de Balaguer
sigui reconegut arreu del
país.

A més de la competició,
el Club Bàsquet Balaguer
treballa de cara a reintroduir
el bàsquet a les escoles,
aportant suport tècnic a les
mateixes, a la vegada que

El club vol potenciar la pràctica del bàsquet

incorpora la pràctica de
l’esport com a complement
educatiu que facilita la
integració de l’individu en un
grup.

Mitjançant la web del
club www.cbbalaguer.com
aniran informant sobre les
noves propostes, calen-
daris, inscripcions de
jugadors, alta de socis i
seguiment dels resultats de
la temporada.

La Junta Directiva vol
agrair als patrocinadors que
els ajuden econòmicament
i fa avinent la voluntat
d’estendre aquestes rela-
cions a noves empreses que
vulguin veure la seva
publicitat relacionada amb
l’esport.

Sota el lema «Vols jugar
a Bàsquet» el club i la Junta
del C.B. Balaguer, invita a
tothom a formar part de
l’equip de la nostra ciutat.

Nova Junta del C.B. Balaguer

BÀSQUET>>Van

presentar-se com a nova

Junta a l’Alcalde de la

ciutat, per fer-li avinent

els seus objectius
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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

La restauració gastronò-
mica en la que vaig estar
immers cinquanta anys ara
té un enemic que pot ser
perillós per les economies
d’un restaurant, hotel,
fonda, càmping o casa de
menjar. Moltes cases
particulars es dediquen a fer
menjars i es posen en
contacte amb un taxi o algú
altre de la família i surten al
carrer a oferir els menjars
típics de la Catalunya
gastronòmica als turistes
que deambulen pels carrers
que visiten els monuments
del nostres país.

Aquest estil emula als
“paladares” cubans i d’algun
altre país que està en crisi.
Aquesta fórmula ara ha
arribat a Catalunya en forma

Paladars per la crisi
Josep Ma Morell i Bitrià

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

d’un negoci clandestí i
d’aquesta manera al client el
menjar li surt més
econòmic, ja que s’estalvia
tot tipus de pagament
d’impostos o seguretat
social, trobant-se així amb
uns ingressos extra.

A la capital de Lleida es
diu que ja s’ha trobat tres
pisos en que es feien
aquests tipus d’ofertes fins
i tot amb menjar per
emportar-se a casa. A alguns
veïns d’aquestes llars la
policia vestida de paisà els
ha preguntat per aquest
negocis i han contestat que
efectivament es veuen en
algunes ocasions
l’existència d’alguns taxis,
que també són clandestins,
i que hi porten clients per

una mòdica propina.
Les policies han creat

una unitat especial que
patrullaria per alguns barris
per si poden detectar
aquests negocis. Però això
també està passant en altres
indrets i ciutats en que està
proliferant aquesta manera
de degustar la cuina del
nostre país.

Està clar que si ens
posem a la pell d’aquest
turista que pot provar alguns
plats, com el conill amb
samfaina, el fricandó amb
bolets, l’olla barrejada, la
botifarra amb mongetes, els
espinacs a la catalana,
l’escudella i la carn d’olla, el
pollastre a la cassola, els
peus de porc estofats, la
bona coca amb samfaina,
l’espatlla al forn, les sardines
amb all i julivert, els muscles
de roca a la planxa, l’arròs a
la cassola, el bacallà targarí,
l’esqueixada de bacallà, etc
etc.. i pagar només la meitat

del que costa en qualsevol
restaurant, tots aniríem a
aquests “paladares”. Però
això no pot ser.

Aquestes cases no tenen
les infrastructures a que està
obligat un restaurant, com
sanitaris adequats, etc. Als
restaurants només els
faltava això en aquests
moments de crisi i així
quedar-se sense poder
aprofitar la vinguda de
turisme. Surten aquests
“paladares” i et fan la guitza.
Ja sé que penseu, que
aquest que són legals
cobren massa. Però heu de
pensar que darrera cada plat
hi ha un local, un personal,
un ajuntament, una sanitat,
una Seguretat Social, una
llum, un butà, un lloguer, un
treballar dotze hores cada
dia, un treball del dia a dia
que és una lluita titànica amb
la teva família, amb els teus
amics, amb els treballadors,
amb els mecànics per a que

les màquines et funcionin
bé. Per tots aquest motius i
altres, com el sacrifici del dia
a dia, aquest negoci no és
com abans. Ara tot ha
canviat. Els nostres fills no
volen fer un treball com si
fossis un “majordom”,
diguem-ho així entre
cometes. En aquest
moments el treball de
l’hostalatge està present en
els bars, cafeteries,
croissanteries, en un
noranta per cent per gent de
fora, en restaurants i hotels
en un seixanta per cent, i a
més a més si les coses
funcionen com ara, vull
vaticinar que dintre de
quinze anys la meitat
d’aquests locals de
restauració gastronòmica
estaran en mans d’estran-
gers que estan vivint a casa
nostra. Al temps.

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

No passarà res.
C.G.A.

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

Aquest dies de descans
he patit molt amb solidaritat
amb altres. Veureu, quan
s’atansava el dia nou d’agost
i veia que els de Madrid no
parlaven de “calés”, quasi no
dormia. Per la senzilla raó de
que tinc amics enfervorits
amb la causa catalana, i
creuen de bona fe, que els
seus líders siguin comu-
nistes, esquerrans o socia-
listes estan lluitant per
Catalunya i per ells, i jo em
sento unit a ells. Per ells vaig
curt de son i tinc un gran
patiment cerebral. Malgrat
tot, també ells han de tenir
un reconegut deute amb mi,
pels ànims que no vaig parar
de donar als seus esperits
quatribarrats, dient que no
passaria res. Que ningú
trencaria cap plat. Que amb

els anys que els hi ha costat
obtenir la Generalitat,
engoliran el que sigui per
continuar xarrupant del
“momio”. Quan els socialis-
tes han renunciat a més de
l’aconsellable canvi de la
Presidència. El Carod s’ha
menjat un bon tros de la
seva pròpia llengua. El
Puigcercós s’ha fet invisible
i el Saura frueix del mai
somiat, que voleu que
passi?. La solució demà que
és mai. Sorpreses cada dia,
avui s’ha acostat de puntetes
l’escolanet del Saura a
Madrid, i ha donat el que
s’anuncia un primer pas per
la solució, ho veieu?.
Tranquils no passà res, mai
passarà res, perquè en
aquest joc hi juguen tots,
CiU inclosa. Aquí, dóna la

sensació de que els únics
“capullos” som nosaltres.

Sí, mentrestant que fem
mans i mànigues per arribar
a final de mes, el Carod fa
ambaixador al seu germà, i
tots els socis de govern
callats, aneu a saber que han
degut fer ells per a que callin.
Aquí, en aquesta locomo-
tora de progrés i innovació,
un soci minoritari del govern
agafa la drecera, i dóna tres
mesos de coll a la senyora
vicepresidenta, i el noiet ho
presenta com una fita
gloriosa amb l’aplaudiment
del Saura. I el Sr. Castells ho
accepta sense dimitir, o fer
dimitir, essent una
interferència clara a les seves
funcions. Aquí, en aquest
cau de despropòsits un
conseller fa l’intent
d’emportar-se aigua a la
capçalera d’un riu,
provocant i mentint a tota
una província i el Sr. Montilla
el ratifica i valora el seu

pragmatisme, quines
condicions devia acceptar
per a ser president de la
Generalitat? De tan en tan
encara demanen a la
societat catalana que mostri
el seu rebuig a les mesures
del govern central, jo no puc
creure que amb les seves
presumibles excelses
intel·ligències puguin creure
que algú els hi fa cas. Un
nou Estatut que a ningú
l’importa gaire i fet a la mida
de les seves conveniències
partidistes, ha donat cabal
testimoni del poc que valen.
Han tret la “crosta
nacionalista” i no han sabut
ficar res al seu lloc. Tots van
amb una serietat molt
digna, però la seva
incapacitat de generar una
qualsevol motivació és total.
L’opinió vers ells cada dia és
més baixa, i de dalt es va
escorrent a tots els nivells
inferiors de l’administració.
No dir-ho seria molt greu i

cada  cop es va escoltant
amb un to més elevat i
generalitzat. Madrid,
Madrid!, això sembla un
xotis, per a què més diners
si hi ha prou experiències
d’una mala administració?.
Des del més petit ajunta-
ment a la Generalitat, el que
veiem -podeu imaginar-vos
el que no es veu-, és una
trontollada de milions, amb
un nepotisme total. Han fet
bona a CiU.

Fins i tot els nou batejats
ecosocialistes (comunistes
i Cia, per entendre’ns), amb
ben poc temps han entrat al
joc. El Pere Ayguadè en una
col·laboració del 18-04-08 al
diari Segre en feia una
ajustada posta en escena del
que ens toca viure. El final
d’aquell escrit vull que sigui
també el d’aquest, deia, “Si
permetem les mentides ens
mereixem les maldats”.

-------------------------------------------------
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El proppassat 25 de
juliol, va tenir lloc una re-
unió per tractar de l’actu-
al estat de brutícia dels bi-
llars, atès que el seu actu-
al estat, pels qui som
bons afeccionats és de-
plorable.

A la referida reunió,
assistiren el propi “Presi-
dent”, el delegat d’es-
ports en Rafel Fernández
i en Miquel Casals (mem-
bre de la Junta) i els veri-
tables afeccionats al joc
del Billar, sobre unes vuit
persones més o menys,
entre les que em contava
jo.

Els usuaris dels bi-
llars ens lamentàvem de
l’estat desastrós en que
es troben les teles de les
taules de billar i estant en
aquestes, el “President”,
amb l’excusa de feina,
abandonà la reunió, do-
nant el seu vist i plau al
que s’acordés sobre
aquest tema.

Desprès d’una delibe-
ració prolongada, s’acor-
dà que els usuaris faríem
la neteja per torns rota-
tius i al·legant que el que
subscriu ja els havia ne-
tejat un altre cop, es pren-
gué l’acord de que jo co-
mençaria el primer i així
m’ho va fer saber el
delagat d’esports.

Dit i fet; al sortir de la
reunió vaig anar a cercar
els productes especials i
necessaris, i els vaig pa-
gar de la meva butxaca.
Al dia següent, volen col·-
laborar perquè el seu fun-
cionament no es vegués
afectat, de bon matí em
vaig posar mans a la fei-
na.

Quan em vaig adonar
que el teixit no s’eixuga-
va tant prompte com jo
esperava, vaig anar a la se-

Al molt il·lustrísim President

del Casal d’Avis
Ambrosio Millà

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

Entrevistes Freaks.

Benvinguts a Balaguer
Inyaqui Olarte Vives

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

Els que ens hem quedat
treballant tot l’Agost hem
acabat desenvolupant un
cert sentiment de compa-
nyia entre nosaltres. Una
cosa així com:
- Mira-te’ls, tots de vacances
i nosaltres aquí pencant.

La superioritat moral que
dóna treballar a l’Agost és
notable.

Anava jo gaudint
d’aquest excels sentiment,
mentre conduïa la furgoneta
per l’entranyable carrer
Urgell de Balaguer, quan
vaig veure al Ton de la
Reguereta, bastant sufocat,
plantat davant d’un pas de
zebra.

- Ton! -el vaig cridar,
frenant- Cap on tires?

- A l’Hostal Nou! - va
respondre.

- Puja, que et porto!
Lo Ton, amb la seva

habitual parsimònia, va obrir
la porta i va seure al meu
costat. Feia un tuf a alcohol
que tirava enrere, i això que
estàvem a mig matí.

- Osti Ton! -li vaig dir- Déu
n’hi do lo carregat que vas a
aquestes hores!

Lo Ton va rebufar mig
ofès i va replicar-me:

- És per la feina, noi. Que
et penses que m’agrada

portar aquest ritme? El que
passa és que un és
responsable i li agrada
quedar bé.

La cara que vaig ficar el
va empènyer a donar-me
més detalls.

- Com que em quedava a
Balaguer tot l’estiu, uns
quants amics m’han deixat
les claus de casa perquè els
regui les plantes, els doni
menjar als periquitos i les
tortugues, i miri que tot va
bé. A canvi em donen
permís per cascar-me un
parell de copes del moble
bar, i clar, no és qüestió de
desaprofitar. No?
Vaig moure el cap amb aire
reprovador, mentre frenava
un altre cop per les barreres
del pas a nivell que
s’abaixaven. El meu primer
gest va ser girar cap al carrer
Noguera Pallaresa i tirar cap
a la variant, però lo Ton anava
a l’Hostal Nou, així que em
tocaria esperar.

Lo Ton va obrir la porta i
em va dir:

- Mentre t’esperes, vaig
un moment aquí al costat a
fer un tallat.

I dit i fet, ja estava l’home
caminant fent torteres cap
un bar d’allà a la vora.

Jo, ingenu de mi, vaig

cretaria, sol·licitant un cartell
perquè s’avises a tots els
usuaris que, no es podia fer
ús d’aquell billar per no es-
tar en condicions, ja que no
estava sec. La conserge va
considerar que n’era precís
el permís del senyor “presi-
dent”.

Agafà el telèfon i es co-
municà amb ell per explicar-
li el que feia el cas i quina no
seria la meva sorpresa, al sa-
ber la seva resposta tan fora
de lloc a una petició tan sen-
zilla, i que sota el meu crite-
ri, no n’era pas imprescindi-
ble el seu consentiment.

No vulgueu que em surt
amb “l’estirabec” de que, per
parlar amb ell, n’era precís
demanar de primer una “au-
diència”, i que si ho cregués
oportú ja em donaria dia i
hora per parlar-hi. Em sem-
blà de mal gust i d’una pre-
potència tan gran, que em
vaig quedar sense saber que
dir.

Segons els Estatuts que
ell mateix ha rectificat d’una
manera “sui gèneri”, a l’arti-
cle número cinc, apartat
quart, ben clarament diu que,
cada soci pot demanar i ob-
tenir explicacions sobre l’ad-
ministració i gestió de la
Junta Directiva, si aquest
soci no entén com se com-
porten, i la Junta té l’obliga-
ció d’explicar-li.

En cap article d’aquestos
Estatuts, fa referència a que
per poder parlar amb algun
membre de la referida Junta
incloent-li a ell, s’hagi... o
calgui... demanar una “audi-
ència”.

A on hem arribat!! Sr.
president. Ni Mao Tse-Tung,
va ser tan pagat de sí ma-
teix.

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

començar a patir pel
imminent pas del tren i la
consegüent pujada de
barreres. Van passar cinc
llargs minuts fins que el tren
cap a la Pobla es va dignar a
passar. No acabava de
perdre’s la remor del comboi
que vaig començar a mirar
alternativament la barrera i
el bar, patint perquè lo Ton
no aparegués a temps. A tot
això, la cua de vehicles en
ambdós sentits ja
col·lapsava tot el carrer
Urgell.

Deu minuts mes tard va
reaparèixer lo Ton amb un
nou tuf a conyac. Una colla
de conductors havien perdut
la paciència i feien sonar les
botzines insistentment.
Encara van transcórrer tres
minuts més perquè les
barreres pugessin, com per
caprici. Gairebé vint minuts
aturats!

Lo Ton va comentar
somrient:

- Aquests ja me’ls conec.
Són uns encantats.

Vaig deixar lo Ton a lloc i
vaig continuar en direcció
Lleida. En arribar al pas a
nivell de Térmens, altra
vegada es va abaixar la
barrera. Però aquest cop el
tren va passar de seguida i
en un minut ja tornava a
circular. Em vaig sentir
indignat.

Què passa amb
Balaguer? No sé si es més
penós, que ens prenguin el
pel, o que portem tants anys
deixant que ens el prenguin.
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Les obres Espectres, el Llibertí,
Monkeys i Adulterios al cicle de tardor

El Teatre Municipal de
Balaguer iniciarà la dotzena
temporada de teatre, música
i dansa professionals el
proper dissabte 27 de
setembre amb l’obra de
teatre «Espectres» inter-
pretada per Emma Vilarasau
i Jordi Boixaderas, entre
d’altres actors i actrius de
renom.

El 12 d’octubre serà el
torn d’una altra de les obres
esperades per al gran públic,
«El Llibertí». Aquesta obra,
que inicialment estava
prevista poder-la veure a
Balaguer la passada
primavera, s’ha retardat la

seva programació degut al
gran èxit de taquilla que ha
aconseguit aquesta comèdia
a Barcelona, fet que va
comportar prorrogar durant
uns mesos més la seva
estada a la capital catalana.

El llibertí, està dirigida pel
director de Dagoll Dagom,
Joan Lluís Bozzo i inter-
pretada per actors de renom

El llibertí, amb Montse Guallar i Ramon Madula

com Ramon Madaula,
Montse Guallar i Rosa
Renom, entre d’altres. Una
comèdia d’època sobre la
moralitat.

El 25 d’octubre continua
el cicle de tardor,amb un
espectacle on la dansa serà
la protagonista de la mà dels
israelians, Sharon Lavi i
Yaron Englar, amb el seu
particular «Monkeys», un
espectacle que combina la
música i la dansa sota el
segell de la companyia
Tapeplas.

Per acabar les obres de
caire professional, el
dissabte 8 de novembre i
coincidint amb la Festa
Major de Balaguer, les
actrius María Barranco i
Míriam-Díaz Aroca encap-
çalen el repartiment d’una
obra de Woody Allen,
«Adulterios», dirigida per
Verónica Forqué.

Emma Vilarasau interpretarà l’obra Espectres

El Teatre Municipal de

Balaguer presenta un

nou cicle de molta

qualitat, amb bon teatre

i dansa

L’Associació Lleure
Formatiu ha dut a terme
un camp de treball per a
joves catalans de 14 a 17
anys, a les salines de
Vilanova de la Sal, el
camp s’ha realitzat entre
el 3 i el 16 d’agost i hi han
participat un total de 23
voluntaris i 5 dirigents.
En aquest camp, el 5è
que es fa a les salines,

s’acaba de recuperar les
eres pavimentades amb
lloses de pedra natural. El
dia 15, es va fer una jor-
nada de portes obertes a
les salines i s’acollí a tots
els visitants que s’acos-
taren. Van poder veure el
progres de la recuperació
de les salines i el treball
realitzat amb els volunta-
ris.

Nou Camp de Treball a les

Salines de Vilanova de la Sal

Salines de Vilanova de la Sal
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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

Slow Food ha
presentat la Ia Fira
d’Alimentació i Salut, que
es celebrarà els propers
dies 15 i 16 de Novembre
al Recinte Ferial de
Balaguer.

Organitzada per Slow
Food Terres de Lleida,
compta amb el suport del
Departament d’Agricul-
tura, Diputació de Lleida,
l’Ajuntament de Balaguer
i el Consell Comarcal de
la Noguera.

Un dels objectius  és
acostar consumidors,

productors i restauradors
en unes jornades tèc-
niques amb conferències,
degustacions, tastos i
diferents activitats.

Slow Food organitza
paral·lelament a la Fira el I
Concurs de recuperació
de receptes antigues, amb
l’objectiu de poder re-
cuperar aquelles receptes
que s’han anat trans-
metent de pares a fills, de
generació a generació, i
que a poc a poc es van
perdent, essent part de la
nostra cultura.

La Fira d’Alimentació i Salut

convoca el Primer Concurs de

receptes antigues de cuina

Concurs de receptes de cuina

La Plaça Mercadal acull la Festa
Africana amb música i gastronomia

El passat dissabte 23
d’agost, la Plaça del Merca-
dal es va vestir de festa amb
la tercera edició de la Festa
Africana, organitzada per
l’Associació Africana de
Balaguer, i que consistí en
una mostra musical i gastro-
nòmica de diferents zones
del continent africà.

Gastronomia de Sene-
gal, Gàmbia, Guinea, Mali o
Costa d’Ivori, va poder ser
degustada pels participants
a la festa, amenitzada per
diferents grups musicals i de
dansa de mali Guinea i
Senegal, essent ben rebuda
per un bon nombre de pú-
blic.Un moment de la festa africana

Sopar i escala en Hi-Fi a Menàrguens,
organitzat per l’Associació La Clau

El passat 30 d’agost,
Menàrguens va acollir un so-
par espectacle organitzat per
l’Associació de dones La Clau,
amb la col·laboració de l’A-
juntament, i el grup de teatre
La Sucrera. Van assistir-hi
unes 400 persones al festival
Escala en Hi-Fi, amb la parti-
cipació d’un total de 70 ac-
tors i actrius representant un
total de 15 números musi-
cals. La recaptació és desti-
narà a millores culturals a
Menàrguens.

Organitzada per l’Associació Africana de Balaguer,

va donar a conéixer la seva àmplia i rica cultura

Un moment de la Festa de Menàrguens
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Anuncis breus classificats

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 centric 90 m2

a Tèrmens. Tel: 696570785.
-------------------------------------------------
ES VEN dúplex nou al c/ Riu
Corb. Telf: 973446011.
-------------------------------------------------
LLOGO O VENC apartament
a Balaguer, 2 hab., calefac-
ció, parquet, moblat i amb
electrodomèstics. Terrassa.
Telf: 615106741.
-------------------------------------------------

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.
-------------------------------------------------
BARCELONA es lloga habi-
tació doble per estudiants,
preferiblement nois. al cos-
tat de la parada de metro
Hospital Sta Pau. Telf:
662358939.
-------------------------------------------------

ES LLOGUEN pisos, cases i
apartaments.Tel: 607896071.
-------------------------------------------------
ES LLOGA casa al C/ Cadí. 2
habitacions. Calefacció. Raó
tel. 973448273.
-------------------------------------------------
VENTA  NAU industrial, Pol.
Ind. Camp Llong. Parcel·la
575,52m2, construïts 419,38
m2 amb 7,50m2 d’alçada lliu-
re. Portes tipus basculants i
preparada per pont grua.
Tels: 606337303-609376065.
-------------------------------------------------
HABITACIÓ amb dret a cui-
na. Preferentment senyores
o nois joves. Bona situació.
Telf: 973446172.
-------------------------------------------------
ES LLOGA pis a l’Avda. Paï-
sos Catalans, 4 hab., terras-
sa, moblat, 2 banys. Telf:
973450144-699798857.
-------------------------------------------------
OPORTUNITAT es ven hort
a Balaguer, aprox. 1.500 m2.
Telf: 629244164.
-------------------------------------------------

TREBALL

-------------------------------------------------
EMPRESA DE SERVEIS pre-
cisa personal amb coneixe-
ments d’electrònica o elec-
tricitat, i carnet de conduir.
Telf: 973446395.
-------------------------------------------------
SE NECESITA senyora inter-
na en Balaguer, para el
cuidado de un matrimonio
mayor. Telf: 646231516.
-------------------------------------------------
ES PRECISA oficial de
peluqueria a mitja jornada
(Montgai). Raó: 645917791.
-------------------------------------------------

ES DONEN classes d’anglès
de primària i ESO. Telf:
973445126.
-------------------------------------------------
EMPRESA DE SERVEIS,
precisa granjes de porcs per
engreix. Raó: 607920608-
677408502.
-------------------------------------------------
ES NECESSITA ajudant de
perruqueria. Trucar al
973450897.
-------------------------------------------------
SE OFRECE chica para
servicio del hogar de 9 a 16 h
o interna para cuidar gente
mayor. Con experiencia y
buenas referencias. Telf:
676435684.
-------------------------------------------------

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

-------------------------------------------------
¿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.
-------------------------------------------------

REFORMES i rehabilitacions
de pisos, apartaments i xa-
lets. Raó telèfon: 651911369.
-------------------------------------------------
OCASIÓ venc matalàs Piko-
lin de làtex 100% sense es-
trenar (180x135x20). A mei-
tat de preu, segons factura
de compra. Telf: 973448677.
-------------------------------------------------
REGALAMOS gatos pe-
queños y gatos siameses.
Razón teléfono: 973447320.
-------------------------------------------------
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.
-------------------------------------------------
ES VEN piragua d’aigües
braves Percepcion, model
superesport Piruet. Preu:
600 e. Estanteries mecaux,
diferents mides. També 40
butaques per sala d’actes i
plafons de fusta aglomerat.
Telf: 973446072 (nits).
-------------------------------------------------
ES VEN eines de paleta i
guixaire. Preu a convenir.
Telf: 973447235.
-------------------------------------------------

VEHICLES

-------------------------------------------------
ES VEN Peugeot 405 TD,
matrícula L-V, en bon estat,
a/a, ITV passada. Preu: 2.000
e. Telf: 973445149.
-------------------------------------------------

OCASIÓ
ÚLTIMA

VIVENDA
EN VENDA

casa adosada NOVA a l�Hostal Nou,
excel·lents acabats.

Raó tel. 973 448 273
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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

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 4 de setembre a les 8 de la tarda de l’11 de setembre CLAVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda de l’11 de setembre a les 8 de la tarda del 15 de setembre SALA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 15 de setembre a les 8 de la tarda del 25 de setembre MARCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Manteniment i neteja de:

Comunitats de veïns • Pàrquings • Oficines • Rètols • Vidres • Façanes
Establiments comercials • Naus industrials • Neteges final d’obra
Neteges en general

Telèfons

 618 382 661
650 604 581

E-mail: limpiezasromero@hotmail.com
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