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Quan arriba el mes d’agost, la major part dels
mortals tenim al cap les vacances i només fem que
donar-li voltes de com podem passar de la millor
manera possible aquests dies de descans de la feina,
per tal d’intentar desconnectar i no pensar massa amb
els quotidians problemes del nostre lloc de treball.
Sembla que la setmana abans de les vacances es
converteixi en tot un mes. L’anhelat últim dia es fa
esperar.

Hi ha qui per desconnectar necessita anar ben lluny,
no veure ni sentir res que li pugui recordar la resta dels
onze mesos de l’any. D’altres en tenen prou en poder
marxar uns quants dies, encara que no sigui massa
lluny per canviar d’aires, i d’altres, cada cop amb major
nombre, en tenen prou quedant-se a casa o
senzillament passejant pels diferents carrers de la
ciutat, sense cap més feina que la de poder gaudir del
paisatge urbà que durant l’any, tot i passar-hi moltes
vegades, la fixació de la feina o de la quotidianitat no
ens ho deixa veure.

Dèiem que cada cop més sovint son més els que
no van o no poden anar de vacances. La crisi econòmica
comença a notar-se en la nostra societat, i les vacances,
tot i que per alguns són sagrades, i es traurien el pa de
la boca per poder anar una setmana a qualsevol indret,
són d’aquelles coses que són prescindibles, i es canvia
aquella setmana per un poder anar un dia aquí i un
altre dia allà, però retornant a la nit cap a casa. Aquest
estiu serà difícil de veure el cartell de COMPLET als
establiments hotelers de la costa i de la muntanya i
aquests s’han vist obligats a fer importants
descomptes i ofertes per tal de poder cobrir l’expedient
de l’estiu.

Malgrat tot això, intentarem desconnectar tot el
que puguem, i recarregar les piles per la tornada del
setembre. Per a tots, bones vacances.

Les vacances de la crisi
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L’oficina de Correus retorna a la Plaça
Manuel Marín, amb importants millores

La passada setmana,
l’alcalde de Balaguer, Mi-
quel Aguilà acompanyat
per dos de les regidores de
l’ajuntament, va visitar les
noves dependències de
l’oficina de correus de la
ciutat després d’una rees-
tructuració  de l’antiga de-
pendència que ha suposat
una inversió total de més
d’1 milió d’euros en la mi-
llora dels serveis postals al
municipi.

En aquesta visita els va
acompanyar, també, la
directora de l’oficina, la

ha quedat centralitzada a
la plaça Manuel Marín, al
bell mig del centre històric.

D’aquesta manera, han
quedat uns espais molt
més grans i  les noves
dependències oferiran als
clients un espai modern i
alhora funcional on poder
realitzar les diferents
operacions amb més
comoditat. També s’han
introduït nous serveis com
ara compra d’embalatges
ecològics o sobres ja
prefranquejats, recàrrega
de mòbil,  realitzar
operacions bancàries...

Per altra part, l’alcalde
de Balaguer també va
mostrar gran satisfacció en
que l’oficina d’atenció al
públic romangués ubicada
al mateix lloc que abans.

Glòria Felip qui va ensenyar
les diferents dependències
de l’oficina que ha tornat al
seu lloc d’origen, a la plaça
Manuel Marín.

Segons va manifestar
la directora, aquest canvi
permetrà treballar amb
millors condicions ja que
aquesta reforma ha
suposat també uns canvis
i una reordenació dels
espais disponibles ja que
els carters i la zona de
distribució ha quedat
ubicada al carrer Francesc
Macià i l’atenció al públic

Visita de Miquel Aguilà a les remodelades instal·lacions

El Servei de Correus retorna al cor del Centre
Històric, després de les obres de millora de les
seves instal·lacions de la plaça Manuel Marín

L’Ajuntament de
Balaguer, a través de la
regidoria de promoció
econòmica ha fet una
diagnosi de la situació
del centre històric, en
concret de la seva
activitat econòmica.

Aquesta diagnosi ha
estat possible gràcies a
un pla d’ocupació que va
concedir la Generalitat de
Catalunya al mes de
desembre de 2008 i que
ha permès durant 6
mesos fer un treball de

camp sobre l’activitat
comercial i sobre la
població i els usuaris
d’aquesta zona de la
ciutat de Balaguer.

D’aquest treball ha
sortit l’elaboració d’una
borsa de locals buits i
tancats del centre històric
i que en aquests
moments s’estan posant
a l’abast dels nous
emprenedors i
empresaris.

L’objectiu és intentar
fomentar l’ocupació i la
mobilització d’aquests
establiments i potenciar
la localització d’activitats
econòmiques.

Hi ha un total de 226
locals comercials  i
d’aquests, 148 tenen acti-
vitat i els 78 restants es-
tan buits o tancats

Diagnosi de l’activitats
comercial i econòmica del
Centre Històric de Balaguer

Centre Històric de Balaguer

Dels 226 locals
comercials que hi ha
al Centre Històric de
Balaguer, n’hi ha 78
de tancats o buits
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Balaguer tira endavant les obres de
supressió de barreres arquitectòniques

Paral·lelament a la
Supressió de Barreres ar-
quitectòniques també
s’estan duent a terme les
obres de soterrament de
contenidors de residus a
diferents punts de la ciu-
tat, entre els quals ja
s’han iniciat les obres a

la Plaça de la Sardana i al
carrer Barcelona.

El soterrament de
contenidors, del qual
Balaguer en va ser pre-
cursor ja fa temps a la
Plaça del Mercadal, evita
mals olors, especialment
a l’estiu.

Obres de soterrament dels
contenidors de residus

Soterrament de contenidors

Supressió de barreres arquitectòniques

Les obres de l’anomenat
Pla Zapatero continuen a
bon ritme a la capital de la
Noguera, i a més de les
obres d’urbanització de
l’Avinguda de Pere III, i de
la Plaça 11 de Setembre, en
les quals estan finalitzant la
fase dels serveis públics,
com l’enllumenat i els ser-
veis d’aigua i clavegueram,
també s’esta duent a terme
les obres de Supressió de
Barreres Arquitectòniques a
bona part dels carrers de la
zona de l’Eixample, efectu-
ant baixadors a totes les
cantonades dels diferents
carrers per facilitar l’accés
als diferents passos de via-
nants per aquells ciutadans
que tenen limitades les se-
ves funcions de mobilitat i
que van amb cadira de ro-
des o scooters.

La construcció de baixadors a bona part dels
carrers de l’Eixample facilita l’accés als passos de
vianants als ciutadans amb mobilitat reduïda



6 >> B A L A G U E R

L’Ajuntament de
Balaguer, va acollir el
passat 18 de juliol,
l’Assemblea Local
d’Agrupació de les
Joventuts Socialistes de
la ciutat. L’inici de l’acte
va anar a càrrec de la
regidora  Montse Serra,  i
del Primer Secretari de la
JSC Terres de Lleida,
Xavier Oriol Granado.

Sergi Nunes, de 20
anys i fill de Balaguer, ha
estat elegit com a Primer
Secretari de l’Agrupació.

L’executiva també estarà
formada per la secretaria
d’organització amb
Sergio Casanova al cap
davant i la secretaria de
formació portada per
Lorena González.

Escolleixen la nova executiva
de les Joventuts Socialistes
de Balaguer, en assemblea

Nova executiva a Balaguer

Sergi Nunes, Sergi
Casanova i Lorena
González formen part
d’aquesta executiva
de les JSC

Balaguer celebra les II Jornades de la
Guerra Civil al Front del Segre

El passat dissabte va
inaugurar-se l’exposició
sobre la Guerra Civil al Front
del Segre, a la Sala
d’Exposicions de
l’Ajuntament de Balaguer, i
que conforma la primera de
les activitats de les II
Jornades de la Guerra Civil.

L’exposició es podrà
veure durant tot el mes
d’agost.

Els actes d’aquestes
jornades de la Guerra Civil al
Front del Segre, finalitzaran
el proper 24 d’octubre amb
una visita dirigida pel
coordinador de les jornades
Pol Galitó, en el cinturó
defensiu d’Artesa de Segre.Presentació de les Jornades

Balaguer i Lleida tindran noves i
millors connexions de transport urbà

Balaguer veurà
millorades les seves
connexions amb Lleida, i
amb d’altres ciutats de
l’entorn, segons va
anunciar el gerent de ATM
de l’Àrea de Lleida, Josep
Lluís Cunillera, amb la
implantació del Pla de
millora de serveis de les
comarques de la Noguera,
Pla d’Urgell i les Garrigues,
que permetrà millorar
substancialment l’oferta de
transport públic d’aquestes
comarques.

El Pla preveu un canvi en
l’horari de trens que permetrà
enllaçar el tren de Balaguer a
Lleida amb els trens d’Alta

Els actes van iniciar-se el passat dissabte amb una
exposició que es pot veure durant tot el mes d’agost

Tren de Balaguer a Lleida

velocitat, així com la parada
dels busos a l’estació de trens
per facilitar l’enllaç amb
aquests trens.

D’altra banda Balaguer
veurà incrementat amb 4
viatges de bus diaris amb
Lleida.
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Una vintena d’establiments al Mercat
de les Rebaixes al Passeig de l’Estació

Un any més, l’ Associa-
ció de Comerciants
Balaguer 2021, celebrarà el
Mercat de les Rebaixes al
Passeig de l’estació, aquest
divendres 7 d’agost.

L’associació organitza
dos mercats a l’any,
coincidint amb les dos
temporades de rebaixes, un
a l’ hivern i l’altre a l’estiu.

Cal recordar que l’horari
és de les 9 del matí fins a 2/
4 de 9 del vespre.

Els establiments que hi
participaran presentaran un
gran ventall d’articles
rebaixats de roba,
complements, sabates,
articles de la llar....Mercat de les Rebaixes

Josep Maria Morell és nomenat “Fill
Adoptiu” de la Ciutat de Balaguer

El Ple de l’Ajuntament de
Balaguer del passat mes de
juliol va decidir per unanimi-
tat, nomenar al gastrònom i
escriptor Josep Maria Morell
i Bitrià, com a Fill Adoptiu de
la Ciutat.

Josep Maria Morell ha
dedicat més de 50 anys de la
seva vida als fogons, i a do-
nar a conèixer la nostra cuina
i els nostres productes arreu
de Catalunya, essent l’ambai-
xador de la cuina balagueri-
na.

El mercat organitzat per l’Associació de
Comerciants 2021 es farà el divendres 7 d’agost

Josep Maria Morell, fill adoptiu de Balaguer

El passat divendres
24 de juliol, vigília de Sant
Jaume, va tenir lloc la tra-
dicional Festa dels
fanalets amb la participa-
ció d’unes 300 persones,
al Centre Històric de
Balaguer.

A partir de les 8 de la
tarda es varen reunir tots
els assistents a la placeta
de Sant Jaume on els
o r g a n i t z a d o r s ,
l’associació de veïns del
Centre Històric va repartir

coca per a tothom que hi
era present.

A continuació es
varen repartir, també, els
tradicionals fanalets a
tots els nens i nenes i va
començar la processó
encapçalada pel nostre
conegut Gegant, el
Sereno, que també porta
a les seves mans un fanal
il·luminat.

La comitiva va arribar
fins a l’església del
Miracle on Mossèn
Ramon Solé els va
explicar la llegenda de
Sant Jaume i els va
ensenyar el retaule de Sta.
Anna que llueix en  una
capella de la mateixa
església.

Els actes van finalitzar
amb una Missa.

Unes 300 persones van
participar a la popular Festa
dels Fanalets de Sant Jaume

Festa dels Fanalets

Organitzada per
l’Associació de Veïns
del Centre Històric
que van repartir coca
i fanalets
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Del 7 al 10 d’agost, arriba la Festa
Major de Sant Llorenç de Montgai

Sant Llorenç de Montgai
celebra la seva Festa Major
a partir d’aquest divendres
7 d’agost.

A partir de les 8 del matí,
hi haurà el  Gran Repic de
campanes d’inici de festes
seguit de l’excursió a peu
«La volta al pantà».

Havent dinat comença-
rà el V Concurs de Tennis
Taula. A partir de dos quarts
de 10 del vespre es celebra-
rà el Sopar de Germanor i
tot seguit el Gran ball de nit
amb la magnífica orquestra
MEDITERRÀNIA.

Seguidament, comença-
rà la festa jove amb el cone-

gut grup MOBY DICK.
Entre les dos actuacions,

es retrà un homenatge amb
una imitació de Michael
Jackson.

La Festa continuarà el
dissabte 8 d’agost amb la
mítica Guerra d’aigua. A
partir de les 5 de la tarda,
tindrà inici el Concurs de
pesca adult, i tot seguit les

La marxa de Bugui-Bugui serà a l’escenari el dissabte

activitats infantils «Viure en
la prehistòria» a càrrec del
grup d’arqueòlegs de la
UAB.

A partir de dos quarts de
8 de la tarda, partit  i
presentació de
l’espectacular equip Club
Futbol Sant Llorenç.  El ball
de nit correrà a càrrec de
l’espectacular orquestra
BUGUI-BUGUI  i
seguidament Discomòbil,
amb un macro festival a
l’aire lliure amb els millors
temes de l’estiu.

El diumenge començarà
amb un Concurs de pesca
infantil, durant el matí.
Després de dinar el XIV
Concurs de Botifarra i Siset,
i a partir de les 8 de la tarda
hi haurà la Gran Cantada
d’Havaneres a càrrec de
L’OR DE LA NOGUERA. Al
finalitzar, sopar econòmic a
la Pista.

L’Orquestra Mediterrànea actuarà la nit del divendres

La Música i els actes
populars centren les
actuacions de la Festa
Major de Sant Llorenç
de Montgai

A dos quarts d’11 de
la nit, hi aura la Nit de
Casino i seguidament,
s’estrena el 1er concurs
local de Karaoke.

El dilluns 11 d’agost
s’acaben els actes amb la
celebració de la Missa
solemne del patró
seguida de cucanyes per
a la mainada. A partir de
les 6 de la tarda

començarà el V concurs
de pastissos i
degustacions. I a la nit,
la Crisis Party amb
cubates a 3 euros i Ball fi
de festa amb l’esplèndid
DUET ALTAIR.

La Festa Major de
Sant Llorenç de Montgai
està organitzada per
l’Associació de Joves de
la població.

Els actes finalitzen el dilluns
celebrant la Crisis Party

El divendres es farà un homenatge a Michael Jackson
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La població d’Àger celebra la seva
Festa Major del 12 al 16 d’agost

La població d’Àger cele-
bra la seva popular Festa
Major d’estiu a partir del pro-
per dimecres 12 d’agost, i fins
el diumenge 16.

Els actes però ja comen-
çaran el dissabte dia 8, amb
un concert d’orgue a l’esglé-
sia de Sant Vicenç a càrrec
de Matteo Imbruno.

El dimecres 12 continuen
els actes amb el torneig de
futbol sala i una sessió de Ci-
nema a la Fresca a partir de
les 11 de la nit a la placeta
dels jubilats.

El dijous 13 a les 5 de la
tarda, hi haurà el Pregó d’ini-
ci de la Festa, continuat d’una
traca i el festival Scala en Hifi
infantil i juvenil al local soci-
al.

A partir de les 22,30 h,
una cantada d’havaneres
amb Arrels de la Terra Fer-

ma, i a partir de la 1 de la nit,
AGEROCK amb el grup
CTC, FAMÍLIA TORELLI i
una sessió de Dj’s amb
David Cortés i Dirty Henry.

El divendres dia 14 con-
tinuen els actes amb  activi-
tats esportives i el Gran So-

La Banda del coche rojo el divendres a Àger

par de festa Major a les 22h
i tot seguit el Gran Bingo de
Festa Major. A les 12 de la
nit sessió de ball amb el
grup MONTSE I JOE i el
ball de nit marxós amb el
grup LA BANDA DEL
COCHE ROJO.

La Comissió de festes
organitza gran quantitat
d’actes culturals,
festius i lúdics durant
tota la setmana

El dissabte hi haurà la
demostració de puntaires,
la Missa a les 12, i diferents
actes esportius durant el
dia, així com cucanyes,
animació infantil i xocola-
tada per la mainada a les 5

de la tarda. Les sessions de
ball correran a càrrec del
DUO ZADIT i acabarà la
jornada el correfocs amb
els Diables de Balaguer i
l’actuació del grup DE
NOCHE a partir de la 1,30
de la matinada.

Un concurs de dibuix,
la guerra d’aigua, un ball
de disfresses i les sessions
de ball amb el grup
BABBEL, junt amb una
traca, posen el punt i final
a la Festa Major d’Àger, el
diumenge 16.

Els Diables de Balaguer
actuaran el dissabte a la nit a
la Festa Major d’Àger

Els Diables de
Balaguer i el grup
De Noche seran els
protagonistes de la
Nit del dissabte 15

Diables de Balaguer

Bona
Festa
Major



10>> C O M A R C A

Les Avellanes celebra la Festa Major
del 14 al 17 d’agost amb molts actes

Les Avellanes celebra la
seva Festa Major d’estiu del
14 al 17 d’agost, amb una
àmplia programació d’activi-
tats per a petits i grans i per a
tots els gustos.

Els actes començaran el
divendres 14 a les 00:30h amb
l’actuació del conjunt
KIRTAMA. A partir de les
02:30 comença la nit més ca-
lenta i humida de l’any: La 3a
nit eròtica de Les Avellanes
amb FOTOMATON ERÒ-
TIC i d’altres sorpreses. A la
mitja part hi haurà sardinada
popular.

El Dissabte dia 15, a partir
de les 12 del migdia se

celebrarà la Missa. Al sortir hi
haurà Vermut a la plaça.
Concurs de Botifarra, i joc del
catxo. A partir de les 2 del
migdia hi haurà la X
Cassolada pels carrers del
poble.

A partir de dos quarts de
6 de la tarda, podreu jugar
amb les bèsties de
l’Animalada de la Companyia

La Troca farà ballar als més petits

KATAKRAK i us podeu
perdre en el Laberint de carrer
de la companyia
ITINERANIA. A partir de les
00:30 hi haurà el Festival amb
la gran orquestra TRÀFIC. A
la mitja part hi haurà
espectacle de circ aeri.

El diumenge 16 a partir de
les 12:00, la Missa de St. Roc.
Vermut, Concurs de Botifarra
i Catxo. A partir de les 17:30,
la Cursa de BTT. La Pintada
de samarretes i la Xocolatada
popular.

A partir de les 21:30, les
sessions de ball correran a
càrrec del grup DUETTO,
amb servei d’entrepans a la
mitja part.

El dilluns 17 s’acaba la
festa amb el Vermut, i gran
final del Concurs de Botifarra.
Actuació infantil amb LA
TROCA a la tarda, amb bany
d’escuma i a les 10 del vespre,
Sopar de germanor per
acabar la festa.

L’orquestra Trafic actuarà el dissabte dia 15 a Les Avellanes

Del 28 al 30 d’agost, Santa
Linya estarà de festa. Els
actes s’iniciaran amb el
repic de campanes, el con-
curs de botifarra i l’actua-
ció del DUO FLASH i
7D-ROCK, el divendres
28.

Els actes continuaran
el dissabte amb la Missa,
sardanes i vermut al mig-
dia. Després de les cuca-
nyes de mitja tarda per als
més menuts el TRIO
ZAFIRO-3 posarà la mu-
sica fins a l’hora de sopar i

després ball amb el grup
SPIRIT. El diumenge i
després del partit de fut-
bol de solters contra ca-
sats, hi haurà el ball fi de
festa amb DUETTO.

Els grups Flash, Duetto i
Zafiro-3 a la Festa Major
d’estiu de Santa Linya 2009

7D-Rock actua per tota la comarca

La Festa Major de
Santa Linya se
celebra del 28 al 30
d’agost amb molts
actes musicals

La Música i els actes
populars centren les
actuacions de la Festa
Major de les Avellanes
que acaba amb un sopar

L’Ajuntament de
Les Avellanes, Santa Linya,

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

Festes Majors
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La passada setmana
va visitar la ciutat de
Balaguer la directora de
la Shorter Chorale,
Martha Show
acompanyada de
membres d’aquest grup
de coral que procedeixen
del Shorter Collage
Músic d’Atlanta dels
Estats Units.

La seva finalitat era
buscar ubicació per
realitzar un futur concert
el proper any 2010 a la
capital de la Noguera.

Les possibles
ubicacions que es van
mirar els tècnics de la
Coral nordamericana van
ser l’església del Sant
Crist, l’església gòtica de
Santa Maria, l’església de

Sant Domènec i el
Monestir de Santa Maria
de Bellpuig de les
Avellanes.

En tot moment de la
visita a la capital de la
Noguera van estar
acompanyats per Jaume
Leon Andrés, responsable
de l’empresa
organitzadora a Lleida
que durant els darrers
anys ha portat altres
corals internacionals.

La Shorter Chorale d’Atlanta
podria actuar a Balaguer
durant l’estiu del 2010

Visita de Shorter Chorale

La seva directora ha
estat visitant la
nostra ciutat per
buscar possibles
ubicacions

La música protagonista de la Festa
Major de Tartareu del 21 al 23 d’agost

Tartareu estarà de festa
des del divendres 21 fins al
diumenge 23 d’agost amb
una bona programació mu-
sical que farà que puguin
gaudir-ne tots els participants
a una de les festes més parti-
cipatives de la comarca de la
Noguera.

El divendres 21 d’agost
començarà la Festa Major
amb el Pregó i una gran cer-
cavila per tot el poble, a partir
de les 8 de la tarda. A les 10
del vespre hi haurà el sopar
de germanor i tot seguit un
gran ball d’inici de festa amb

DUO CORAL. A partir de les
2 de la matinada, espectacle
de foc i batucada amb els
Diables Bèsties Feréstegues
de Balaguer i el grup de preci-
sió Bandelpal , també de
Balaguer.

Per acabar ball fins a la
matinada amb el grup BRUI-
XA EXPRESS.

El diumenge 23 d’agost,
al migdia hi haurà la Missa
seguit del vermut de ressa-
ca.

A partir de les 17.30 de la
tarda, hi haurà cucanyes per
als més petits i a les 6 de la
tarda, el II Concurs culinari,
en el que el pastisser que faci
la coca dolça amb més bon
gust i originalitat tindrà premi.
El grup JALAYSA posarà la
música al ball fi de festa a
partir de les 12 de l anit.

el DUO FLASH. Continuarà
la festa amb l’actuació del
grup de Ska&Reggae,
NOHISON amb la festa de
la cervesa.

El dissabte 22 d’agost
continuaran els actes amb la
XVI Guerra de l’aigua a la 1
del migdia. Després de dinar
animació infantil i festa de l’es-
cuma a càrrec d’En Gil
&Ratataplam.

A partir de les 6 de la tar-
da començarà el concurs de
botifarra, i després d’una gran
xocolatada per berenar, hi
haurà el ball de tarda amb el

El duo Flash actuarà el divendres 21 d’agost a Tartareu

La Música i els actes populars centren les
actuacions de la Festa Major de les Avellanes que
finalitzarà amb un sopar de germanor el dia 17
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Del 20 al 23 d’agost, Cubells es vestirà de

gala per celebrar la seva  Festa Major

Del 20 al 23 d’agost, Cu-
bell celebra la seva Festa
Major d’Estiu, una de les més
esperades de les que se cele-
bren a la comarca de la No-
guera.

Tot i que els actes comen-
çaran el diumenge 16 d’agost
amb la celebració del concurs
de Pintura Ràpida i el corres-

ponent lliurament de premis,
els actes continuaran el di-

La Tribu de Santi Arisa actuarà el dissabte 22

jous 20, amb un taller de màs-
cares a càrrec dels Diables de
Balaguer i el Sopar de Gala
amb l’actuació del BALLET
DE LA POLINÈSIA, a la pis-
ta poliesportiva. El dissabte,
després de dinar començarà
el Campionat d’Escacs i dife-
rents jocs infantils, mentre
que les sessions de ball de
tarda i nit correran a càrrec de
LA TRIBU DE SANTI
ARISA.

Els actes s’acaben el diu-
menge amb l’Ofrena Floral,
la Missa, la tirada de bitlles i
el ball amb el grup
JUNIOR’S.

El Ballet de la Polinesia el dijous a la nit a Cubells

El diumenge 16 d’agost,
la població de Cubells
celebrarà el II Concurs
de Pintura Ràpida al
Casc Antic

Cubells celebra aquest
any el 25è aniversari de la
popular Nit de foc i
Rock’&’roll que enguany
tindrà lloc el proper diven-
dres 21 d’agost.  Comen-
çarà la festa a les 23.30 h.

amb el correfoc a càrrec
dels Diables Bèsties Ferés-
tegues de Balaguer, i tot
seguit l’actuació musical
amb els grups TRÀFIC i
Fundación NO HAY MA-
NERA.

Un cartell de luxe per
commemorar aquests 25
anys de marxa cada diven-
dres de Festa Major de
Cubells, dels darrers 25
anys, que ha fet que sigui
una de les festes més con-
corregudes pels joves de
la comarca.

La Nit de foc i Rock’&’roll
celebra el seu 25è aniversari
el divendres 21 d’agost

Els Diables de
Balaguer i els grups
Tràfic i La Fundación
No Hay Manera en el
25è aniversari

25 anys de foc i Rock’&’Roll a Cubells

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
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El president del Con-
sell Comarcal de la No-
guera, Vicent Font, i la
presidenta de l’Institut
Català de les Dones
(ICD), Marta Selva, van
signar el 16 de juliol i, per
primera vegada, el con-
tracte programa bianual
que determina el suport
econòmic i de col·-
laboració que l’ICD ofe-

reix al Servei d’Informa-
ció i Atenció a les Dones
(SIAD) per als anys 2009
i 2010.

El SIAD és un servei
públic de proximitat que
ofereix informació,
orientació i asses-
sorament en tots els
aspectes relacionats amb
la vida de les dones de la
Noguera.

El Consell signa el conveni del
Servei d’Atenció a les Dones

Signatura del conveni

Montgai organitzarà la primera edició
de la Fira de màgia el 3 d’octubre

La població noguerenca
de Montgai celebrarà el pro-
per 3 d’octubre la primera
Fira de Màgia al Carrer,
Montgai Màgic.

Aquest certamen de mà-
gia està organitzat per
l’AMIL (Associació de Mags
i Il·lusionistes de Lleida) i
compta amb la col·laboració
de la Diputació de Lleida i de
l’Ajuntament de Montgai.

Segons membres de
l’AMIL, la fira de màgia
comptarà amb diferents
activitats relacionades amb
el món de la màgia com, per

Les persones que
vulguin participar a la Fira
poden contactar amb els
organitzadors mitjançant la
pàgina web
montgaimagic.blogspot.com
o el correu electrònic
montgaimagic@gmail.com.

Cal recordar que el
certamen està obert a mags
no professionals que
vulguin demostrar les seves
habilitats i donar-se a
conèixer, representants
artístics que vulguin
participar en la festa o
simplement, compartir el
dia amb altres mags i, per
descomptat, públic en
general, és a dir, totes
aquelles persones que es
vulguin deixar sorprendre
per les habilitats de tots
aquests mags.

exemple, un taller infantil i
diferents demostracions de
màgia en el marc de les
places i carrers de la
població de Montgai tant
per a mags professionals
com per a mags no
professionals.

El certamen firal de
màgia clourà amb un
espectacle per a tota la
família que anirà a càrrec del
mag Enric Magoo. A més,
es farà un sopar per a tots
els mags i col·laboradors,
així com per a tots aquells
que s’hi vulguin apuntar.

Montgai acollirà la primera Fira de màgia

El certamen es celebrarà el 3 d’octubre, organitzat
per l’Associació de Mags i Il·lusionistes de Lleida,
conjuntament amb l’Ajuntament de Montgai
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Aquest cap de
setmana Castelló torna a
celebrar l’Aplec a l’ermita
de Sant Domènec. El
dissabte 8 d’agost es
projectarà una pel·lícula
de Sant Domènec a partir
de les 10 del vespre, i el

diumenge, a les 10,30 del
matí es farà la Festa a
l’ermita.

L’Any 2006, un grup de
veïns del poble amb l’ajut
de l’Ajuntament van
construir-hi un pilaret i un
altar, van arranjar l’entorn
d’aquesta ermita del
segle XVIII que es troba
mig derruïda. Va ser el
mateix any que es va
celebrar el primer aplec
amb una nombrosa
assistència de veïns del
poble, amb una Missa,
una processó i una festa.

Quart Aplec a l’Ermita de
Sant Domènec de Castelló de
Farfanya, el dia 9 d’agost

Aplec a l’Ermita de Sant Domènec

Els veïns i
l’Ajuntament van
construïr a l’ermita
de Sant Domènec un
pilaret i un altar

Castelló de Farfanya es vestirà de festa
major des del 14 fins al 16 d’agost

La Festa major de Castelló
començarà el divendres 14
d’agost amb la popular bai-
xada de carricotxes a la Plaça
Major. Al vespre, i després del
sopar popular hi haurà el
Correfocs amb els
Carranquers de Cervera. En
acabar gran festa del jovent

amb els grups LEXU’S,
7DROCK i PASTORETS
ROCK.

El dissabte 15, s’instal·-
larà un parc infantil durant tot
el dia. Després de la Missa en
honor a la Mare de Deu de
l’Assumpció, hi haurà una
ballada de sardanes amb la

El grup Glacé amenitzarà les sessions deball del dissabte dia 15

Cobla Juvenil Ciutat de
Solsona. Durant la tarda, hi
haurà la tirada de bitlles, i les
sessions de ball de tarda i nit
amb el grup GLACÉ que tam-
bé oferirà el concert de Festa
Major. En acabar el ball hi
haurà una sessió de Disco
Mòbil. La festa s’acabarà el
diumenge amb l’esmorzar
popular, animació infantil i
bany d’escuma amb La Tro-
ca, concurs de botifarra i ball
amb el grup TANGARA.

La Festa començarà amb la popular baixada de
carricotxes a la Plaça Major, el 14 a la tarda



15<<C U L T U R A

Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 973 448 332

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER

Una trentena de nens
i nenes de 4 a 10 anys han
participat durant el mes de
juliol al Taller de les Arts,
una activitat d’estiu

organitzada per l’Impic i en
la qual els participants
aprenen i alhora
gaudeixen d’activitats
com el teatre, la música, la
dansa i les arts plàstiques.

L’alcalde de Balaguer,
Miquel Aguilà va visitar el
taller i va manifestar
l’interès per part de
l’ajuntament i l’ Impic en
potenciar aquestes
activitats de formació per
als joves.

30 nens i nenes de Balaguer
han participat al Taller de les
Arts, organitzat per l’IMPIC

Taller de les Arts

Els joves han
practicat les arts
plàstiques, la música
i la dansa durant tot
el mes de juliol

Os de Balaguer ofereix visites guiades
al castell i als Vilars durant l’agost

L’Ajuntament de la loca-
litat noguerenca d’Os de
Balaguer ha organitzat per
aquest mes d’agost unes
visites culturals guiades a
diferents indrets d’interès
turístic del municipi.

Les visites van iniciar-
se el passat diumenge 2
d’agost i es perllongaran
fins el proper dilluns 31
d’agost. Les visites es fan
cada dia.

La visita del matí, té
sortida a les 11 del matí
des del carrer Sant Antoni
i té una durada de 75 mi-
nuts. Aquesta visita porta
als participants a fer una

visita guiada al castell Me-
dieval d’Os de Balaguer,
visitant el seu Museu de les
Campanes i descobrint el
poble que l’envolta. Tam-
bé hi ha la possibilitat de
fer un tastet en una botiga
de productes artesanals de
la població. Aquesta visita
té el preu de 3 euros per
cadascun dels visitants,

Una vista d’Os de Balaguer amb el castell al fons

amb un descompte del
50% per als nens i nenes
fins a 12 anys.

La visita de la tarda, té
la seva sortida a les 18 h.
des del mateix lloc. També
te una durada de 75 mi-
nuts, el preu de 4,5 euros i
s’ha de portar cotxe propi.
Aquesta visita ens portarà
fins a la Balma dels Vilars.
Una antiga Balma de 28
pintures rupestres de
l’edat del Bronze. Des d’allí
hi ha immillorables vistes
de Tartareu, Os de
Balaguer, del seu castell i
l’Esglèsia de Sant Miquel.

Els interessats en més
informació i reserves per
fer qualsevol de les dues
visites guiades poden
trucar als tels. 973438232 o
al 662698185 o al correu
e l e c t r ò n i c
bsegura@maristes.com.

Castell d’Os de Balaguer

Les visites poden fer-se
cada dia des del 2 fins
al 31 d’agost. Als matins
es visita el castell i a
les tardes els Vilars
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El passat dia 25 de
juliol, el Nou Pavelló
polivalent va acollir el
sopar de les 24 hores de
pesca. Ciutat de
Balaguer. Sopar on es
lliuren els trofeus
corresponents als
guanyadors, que
enguany han correspost
com a peça major, de
6’330 Kg.  a la parella de
Joan Pla i Jordi Pla, i com
campions de peces a
Jordi Carrera i Jordi
Farnell, amb 24 peces.

En aquesta edició de
les 24 hores de pesca hi
varen participar unes 40
parelles i totes elles varen
rebre premi.

Enguany també com
a novetat, la societat de
pescadors esportius de
Balaguer varen lliurar uns
diplomes a cada campió
i sots-campió com a
record d’aquest dia. En el
sopar hi va assistir el
regidor d’esports, Juanjo
Tenorio i l’alcalde de
Balaguer, Miquel Aguilà.

D’altra banda, el
passat cap de setmana
s’ha celebrat una prova
del Campionat de
Catalunya d’aigua dolça
al riu Segre de Balaguer,
amb l’assistència dels
millors pescadors
esportius de Catalunya.

La Societat de pescadors
celebra el Sopar de les XXIV
Hores de pesca 2009

Un pescador al riu Segre

PESCA>>El passat
cap de setmana el riu
Segre va acollir una
nova prova del Campi-
onat de Catalunya

El C.F. Balaguer encara no coneix la
derrota en aquesta pretemporada

El primer equip del C.F.
Balaguer ha iniciat amb
bon peu la seva
pretemporada, de la mà del
nou tècnic Lluís Elcacho,
que amb dobles sessions
d’entrenament per als juga-
dors, s’ha fixat l’objectiu
de no patir com en les dar-
reres temporades i vol fins
i tot, treure el cap a la part
alta de la classificació, a
finals de temporada.

El Balaguer que va ini-
ciar els entrenaments el
passat 20 de juliol, va dis-
putar el seu primer partit
el divendres 24 davant
l’equip de la segona divi-
sió anglesa el Watford. Els
balaguerins van donar
molt bones sensacions i
van empatar a un gol da-
vant un equip molt més
rodat i més fort físicament.
El gol va arribar a la sego-
na part en una bona juga-
da entre Juanjo Tenorio i
Genís Soldevila que va en-
certar a rematar marcant el
primer gol de la
pretemporada.

El Balaguer va jugar el
seu segon partit el passat
dissabte 1 d’agost a Ivars

d’Urgell en un triangular
davant el Fraga i l’equip lo-
cal.

El Balaguer va guanyar
el torneig d’enguany per 2-
0 al Fraga, amb gols de
Nogareda i Parra, i per 4-0
al Ivars d’Urgell amb gols
de Genís, Vendrell, Figue-
res i Estrada.

En aquest partit va de-

butar el recent fitxatge del
Balaguer el davanter
Moisés Nogareda, cedit
del Sabadell, i que les dues
darreres temporades ha
jugat amb el Manresa. Moi
es un jugador de 22 anys,
molt ràpid i que té un bon
joc aeri. En el partit davant
el Fraga ja va demostrar
alguns detalls de qualitat.

C.F. Balaguer

FUTBOL>>Empaten a
un gol amb el Watford i
guanyen 2-0 al Fraga i
4-0 a l’Ivars d’Urgell en
el triangular d’Ivars
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El passat dia 17 de ju-
liol es va celebrar a Gavà
(Barcelona) la Nit del Ten-
nis Taula Català .

Enguany, un dels
guardonats per la Federa-

ció va ser Sandro Rosell,
en representació de l’em-
presa Càmping Vall
d’Àger, patrocinadora de
l’equip femení de tennis
taula Balaguer – Villart Lo-
gístic, que aquesta tem-
porada ha aconseguit un
èxit històric al guanyar la
Lliga de Divisió d’Honor
Femenina i l’ascens a la
Superdivisió. En absència
de Sandro Rosell, va ser
Anna Biscarri qui va reco-
llir el guardó.

Sandro Rosell, guardonat en
la Nit del Tennis Taula en
nom del Càmping Vall d’Àger

Nit del Tennis Taula Català

TENNIS TAULA>>
Anna Biscarri va
recollir el guardó en
nom de Sandro Rosell,
absent a la Festa

Les instal·lacions del Club Tennis han
acollit el Campionat Juvenil d’Estiu

El passat divendres, 24
de juliol es van jugar les
finals del Campionat Juvenil
d’Estiu organitzat per la
Federació Catalana de
Tennis, a les instal·lacions
del Club Tennis Balaguer.

Durant tota la setmana,
uns setanta jugadors
compresos en les
categories benjamí, aleví,
infantil i cadet, van disputar
interesants partits amb un
nivell tennístic molt alt. Cal
destacar-ne la participació
de diversos jugadors de la
Federació Aragonesa de
Tennis i d’altres de les
comarques de Barcelona.

Instal·lacions del Club Tennis Balaguer

Antoni Carreño, sotscampió de l’Open de

Tennis del Club de Polo de Barcelona
El tennista balaguerí

Antoni Carreño es proclama
sotscampió del 4art Open
sènior del R.C. de Polo de
Barcelona després de vèncer
en les semifinals del
campionat a Carles Arnó per
6/3 i 6/2 i perdre a la final,
davant del cap de sèrie
numero 1, el campió
d’Espanya Elias
Sagarminaga per 6/1 i 6/0.

Als quarts de final,
Carreño havia guanyat a Juan
Vidiella per 6/4 i 7/5.

Antoni Carreño que
actualment ocupa el lloc 125
en el ranking mundial de
majors de 70 anys, veurà
millorat el seu ranking

TENNIS>>Durant la darrera setmana de juliol, una
setantena de jugadors han participat al campionat

Antoni Carreño

després d’aquest magnífic
resultat en el Toreig barceloní.

Durant aquest mes
d’agost, Carreño participarà

al Torneig de Grasse a França,
i al de Bolier sur Mer també a
França, a principis de
setembre.
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Els nedadors balaguerins fan un bon
paper en les diferents competicions

En Pere Barbosa
Belmonte del Club Esportiu
Natació Balaguer va partici-
par els dies 17,18 i 19  de
Juliol en  el Campionat de
Catalunya Aleví de Natació
que es va celebrar a les
instal·lacions del Club Nata-
ció Reus Ploms.

Com a resultats més
destacats trobem que en
Pere va quedar en la posició
22 en la prova dels 400
metres lliures amb un
temps de 5 minuts 30
segons i en lloc 23 en els 200
metres lliures amb un
temps de 2’33"00, i la
posició 33  en els 100 lliures

millorant la posició en el
ranking català, i millorant les
seves marques en les tres
proves que va disputar.

D’altra banda, el passat
cap de setmana passat cinc
nedadors del CEN Balaguer
(Eric Demarchi, Cristina
Marquina, Marc Auberni,
Imma Torné i en Lluís
Pijuan) varen participar en

Esportitstes del Club Natació Balaguer

la baixada del Renaixement
de l’Ebre,  aquesta travessa
de mes de 15.700 metres de
recorregut és de les mes
antigues de Catalunya,
aconseguint molt bons
resultats, l’Imma va fer el
tercer lloc de la seva
categoria amb un temps de
2 hores 8 minuts, en Lluís
amb un temps de 1 hora i 47
minuts va aconseguir la 8a
posició , l’Eric i va quedar el
13è amb un temps de 1 hora
i 51 minuts  i la Cristina la 8a
posició amb 1 hora i 56
minuts i finalment en Marc
Auberni amb un temps de 1
hora 54 minuts el 19è . I el
diumenge en Gerard Nadal
va participar en la travessa
de l’Estartit de 1500 metres
de recorregut aconseguint
el 20è lloc de la seva
categoria amb un temps de
25 minuts 09 segons.

Participants a la baixada del Renaixement de l’Ebre

El passat dimecres
dia 22 de juliol va tenir
lloc el darrer dia de l’Open
internacional d’escacs
que culminà amb un
sopar amb tots els
participants i el
lliurament dels premis
dels guanyadors, en una
de les edicions més
igualades de la seva
història amb la victòria
final d’Eduardo
Iturrizaga. El campió va
acabà sumant 8 punts,

els mateixos que Kiril
Georgiev, que fou el
segon classificat.

En tercer lloc
quedaren Nicolai
Pedersen amb 7’5 punts.

Eduardo Iturrizaga guanya
l’Open Internacional d’Escacs
Ciutat de Balaguer 2009

Eduardo Iturrizaga rebent el trofeu de campió

ESCACS>>El campió
acaba sumant 8 punts
en un open molt igua-
lat i que es va decidir
en la darrera jornada

NATACIÓ>>Han
participat a diferents
competicions nacionals i
estatals fent uns molt
bons resultats

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

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

AGRAÏMENT
a tot el personal de la Residència Comtes

d’Urgell de Balaguer, pel respecte, delicadesa i
estimació dedicat a la meva mare

DOLORES RUBIRA DOBÓN
aquests nou anys. Inclusius els professionals

que actualment no hi treballen.
També als amics que han volgut acompanyar-

nos en aquests difícils moments.
Gràcies a tots.

Rosa Pastor
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O P I N I Ó

Miraculós agost
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sí, ha fet molta calor. Molta
gent ja ha marxat de vacances i
molts d’altres desitjaríem fer-ne.
Alguns, però, lluny de relaxar-se,
aprofiten aquests mesos
estivals per prémer l’accelerador
de les seves dèries i
sorprendre’ns al setembre amb
fets consumats.

El bo d’en Bízquez, i dic bo
perquè estic segur que en el fons
l’home té bones intencions, és
un d’aquests que no afluixa. No
és culpa seva, el van fabricar
sense frens. Doncs això, lo
Bízquez, havent aconseguit el
seu objectiu de deixar sense rec
a mig Segarra-Garrigues i havent
salvat (presumptament) de
l’extinció a milers d’espècies
reals o imaginàries, ara va fixar
el seu pensament avançadíssim
en la  tradició de tallar un arbre i
plantar-lo en mig de la plaça que
tenen alguns pobles.

Lo Bízquez, seguint una línia
de raonament antitaurina, va
posar al mateix nivell el xop que
el brau i va veure en la plantada
del maig una festa d’escarni a
l’arbre i un mal exemple pels
nens i joves que hi participen.

Lo Bízquez va anar a
Vallfogona. Vallfogona, com
molts sabreu, és la capital d’una
àrea metropolitana que compren
La Ràpita, l’Hostal nou i la
Codosa. Entre Balaguerins i
Vallfogonins (de Vallfogona
capital) existeix un reguitzell de
diferències tan gran, que alguns
fins i tot pretenen que es tracta
d’espècies diferents. Ara, que si
agafes a un de Lleida ciutat i li
poses un de Balaguer i un de
Vallfogona al davant, i li
demanes que et digui les vuit
diferències, segur que et dirà que
estàs de conya, que són del
mateix poble.

Aclarida, o no, aquesta

Entrevistes freaks.

La Matança del Xop.
Inyaqui Olarte Vives
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

qüestió, tornem al Bízquez, que
ja estava trotant carrer Major
amunt en direcció a
l’ajuntament de Vallfogona.
Com que l’alcalde, en aquell
moment, no hi era, lo Bízquez
va tenir la mala pensada d’anar
a esperar-lo al cafè i, un cop a
dins, esplaiar-se amb els
parroquians.
- Els arbres són éssers
sensibles. –explicava lo Bízquez
als natius del poble, xarrupant
un te- Són més intel·ligents que
nosaltres, capaços de generar
el seu aliment amb la llum del
sol. Els arbres són la defensa
natural de la terra contra la
desertització, els raig UVA, els
raigs còsmics, els làser i
qualsevol altre raig que ens
enviïn els alienígenes. És per
això que vull demanar a l’alcalde
que prohibeixi, ipso facto, la
matança i posterior exhibició
del cadàver del xop a la plaça!

Fins aquí els vallfogonins
havien aguantat amb bon
humor la perorada d’en Bízquez.
A partir d’aleshores els
esdeveniments es van
desenvolupar a sorprenent
velocitat., fins acabar amb lo
Bízquez en remull en un dels
ramals del canal d’Urgell.

Mentre s’allunyava surant i
renegant, un de Vallfogona li va
cridar:
- Si vols salvar arbres, ves a
Balaguer! Que a la riba del riu ja
no n’acaben de deixar cap!

Lo Bízquez va aixecar el puny
i va proferir:
- A aquests ja els he denunciat a
Estrasburg. Que es preparin
perquè qualsevol dia els arriba
una multaca que els
doblegaraaaaaà!!

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

Verdaderament avui
el que no està content és
perquè no vol. Ja lluïm
financiació i davant del
ball de xifres es pot dir
que estem vivint en un
país que ni el millor
contista del món podria
abastar i crear en el seu
cap febrosenc de
fantasies. Un exemple, va
un senyor invitat a
Balaguer, i ens parla que
el futur podria ser la
indústria química,
s’arreplega la idea i ja es
pensa que aquest és el
camí, jo em pregunto; on
la ficarem? En fi, no res.
Ell va marxar i nosaltres i
els poblets de la vora ens
vam quedar. Ara toca
carreteres, autovies,
rotondes i Via Crucis per
aquí i per allà, jo recordo i
vosaltres també ho
podeu fer, que quan es
van fer Inpacsa, la Sami,
la Safyc i Stylmode, de
carreteres n’hi havia les
fetes pel Primo de Rivera
(anys vint del segle
passat), amb petites
millores com arrancar
moreres i plataners de les
vores. Van funcionar les
empreses i crear treball i
riquesa, i si van petar o
marxar van ser per
voluntats polítiques, per
males administracions o
pels costos laborals. Ara
tenim altres empreses
com Sorigué al Corb, que
té feina a dojo i no per les
autovies que no té.
Empreses del vidre i de
l’alumini. De fusteria i
ebenisteria. De
distribució, de transport,
de construcció i s’ha de
pensar que totes
desitgen, però a l’hora de

donar testimoni si de
veritat ho volguessin no
els veus, potser no ho
necessiten?

A tot això ara hi
podrem afegir els
terrenys per a urbanitzar
que tindrem, i el dia que
tot això rutlli, Balaguer
pot situar-se a 50.000
habitants, faltant-hi uns
quants o sobrant, segons
el gust de cadascú. El
casc antic estarà ple a
vessar de gent jove i
criadora, naturals del
país, i sense cap dubte la
primera indústria en llocs
de treball, continuarà
essent l’Ajuntament.
Però «Al loro»!! que no
estem tan malament pel
que es veu i les ganes
d’ésser alcalde de molts.

Jo continuo essent
un ferm partidari del Sr.
Aguilà. Jo vull que es
mengi el que ha guisat,
que no repeteixi la jugada
d’aquest socialisme de
canyar, de presentar-se a
les eleccions i guanyar-
les, i després fotre el
camp cap a una altra
destinació o plegant per
anar-se’n a Roma (és un
dir), deixant a la segona
de llista d’alcaldessa.
No!, jo vull que amb la
seva flegmàtica alegria,
mengi el plat que ha creat,
encara que necessiti
l’ajuda del Morell, per fer-
lo menjívol, ara que ja és
el seu fill adoptiu.

Certament el càrrec fa
molt per a que un o una
canvïi el seu «look», i fins
i tot, potser és necessari
per fer ben palesa la
llibertat de la democràcia
canviar de parella, si ell no
vol evolucionar. I és que

aquests nois i noies
esquerrans, pregoners
d’un món nou, tenen
molta Iniciativa tenint el
sou assegurat. Tenen la
capacitat de fer miracles
per poc que el físic els
acompanyi. Un exemple
patètic és la Mallol.

Durant els mesos
d’estiu no vaig als plens
de l’Ajuntament, doncs
es fan a l’hora en que és
un plaer estar al camp.
Però el darrer juliol
s’anunciava mogut, i vet
aquí que hi vaig anar.
Clarament he de dir que
no participo en res. Des
del mateix 1975,
naixement d’una
presumpta il·lusió fins al
dia d’avui he vist massa
coses que no m’han
agradat i sense un remei
visible. Ens tenen per
imbècils. Sigui quin sigui
el Govern va a la seva amb
total impunitat. Cada dia
fan més fals allò del
govern del poble pel
poble, i em ve al cap
aquella dita del Salvatella
a un superior -crec que
era el Romanones el seu
«quefe»-, en pla de
consell i sortida d’un
embull:

En cas de tal compromís
el govern té atribucions
per passar-se pels
collons
totes les lleis del país.

I… amen

-------------------------------------------
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El Santuari del Sant Crist acollirà un
concert de la Scottish Camerata

La Scottish Camerata
oferirà un concert el proper
diumenge 23 d’agost a partir
de les 9 del vespre a l’església
del Reial Santuari del Sant
Crist.

Aquest concert forma
part de les actuacions
musicals que l’IMPIC
organitza durant l’estiu.

Aquesta formació és
l’aparador pre-professional
de càmera de l’Orquestra
Nacional de la Joventut
d’Escòcia.

En el concert que oferirà
a Balaguer interpretarà
obres de Haydn, Vaughan
Williams i Tippett.

Scottish Camerata

Cinema a la Fresca porta a Balaguer la
pel·lícula “Vicky Cristina Barcelona”

El proper divendres 21
d’agost, a partir de les 10 del
vespre i al Parc de la
Transsegre, es projectarà la
pel·lícula «Vichy, Cristina
Barcelona» de Woody Allen,
dins el cicle de Cinema a la
Fresca.

Aquesta és la darrera
gravació del cineasta i
director nordamericà,
estrenada l’any 2008.

La comèdia que dura 96
minuts està interpretada per
Javier Bardem, Patricia
Clarkson, Penélope Cruz,
Kevin Dunn, Rebecca Hall, i
Scarlett Johansoon entre
d’altres. Vicky i Cristina són
dues joves americanes que

El proper diumenge 23 d’agost, a partir de les 21 h.
a l’església del Santuari del Sant Crist de Balaguer

Vicky Cristina Barcelona

Els amants del jazz
van tenir una cita el
passat dissabte 25 de
juliol al Castell Formós de
Balaguer, amb l’actuació
del grup Jazzspirit, dins
del cicle de Musica als
Castells.

Vora 300 persones
van assisitr al concert
ofert per aquest quartet
amb un atractiu repertori
amb peces que van
incloure des del jazz
clàssic fins al hard bop,
passant pel be bop i
algunes pinzellades de

bossa nova i de latin jazz,
amb la col·laboració del
trompetista Josep Maria
Farràs.

La Fundació Castells
Culturals de Catalunya,
l’obra social de la Caixa
de Terrassa i a casa
nostra, l’ajuntament de
Balaguer, han unit
esforços per tal de
promocionar els diferents
castells medievals de
Catalunya amb
l’organització d’aquests
concerts d’una qualitat
sorprenent.

L’Ajuntament de
Balaguer fa molts anys
que col·labora amb la
Fundació Castells de
Catalunya, per a que el
Cicle pugui ser una
realitat cada estiu, a
diferents castells.

Vora 300 persones van

assistir al concert de Música

als Castells, al Castell Formós

Concert al Castell Formós

El públic assistent al
Castell Formós va
sortir entusiasmat del
repertori ofert pel
grup musical Jazzpirit

arriben a Barcelona per
passar les seves vacances
d’estiu. Allí coneixen al
pintor Juan Antonio que

manté una relació amb la
seva exdona Maria Elena.
Una comèdia al més pur
estil de Woody Allen.

Consulta

Visites a domicili

Vacunacions

Ci ru rg ia

Anàlis is

Aliments i complements

Servei de perruqueria

Pare Sanahuja, 27
Tel. 973 445584
25600 BALAGUER

URGÈNCIES:

Tel. 617 910071

Tot per l'animal de
companyia !
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Els veïns del Centre Històric celebren les

festes de Sant Salvador i Sant Domènec
Aquest dijous 6 d’agost,

festivitat de Sant Salvador,
la històrica Plaça del Centre
Històric ha celebrat la tradi-
cional Missa en Honor al
Sant a partir de les 9 del
matí, seguida d’un esmor-
zar de germanor. Tot orga-
nitzat per l’Associació de
Veïns del Centre Històric.

D’altra banda, aquest
dissabte 8 d’agost es cele-
bra la Festa de Sant
Domènec, a partir de les 8
de la tarda amb la Benedic-
ció dels anisets i l’aigua fres-
ca, seguit d’una ballada de
sardanes amb la Cobla 11 de
Setembre, a la Plaça Sant
Domènec.Plaça de Sant Salvador

Els dies 14 i 15 d’agost el barri del
Firal celebra la revetlla de Santa Maria

Com cada any, la vigília
de la festivitat de Santa Maria
es celebra al barri del Firal
amb la popular revetlla, que
enguany s’allarga a dos dies.

El divendres 14 d’agost hi
haurà la revetlla  amb un grup
musical, al davant de l’antiga
pineda.

La festa continuarà el dis-
sabte a la tarda i nit amb dife-
rents actes per la mainada i
revetlla a la nit amb un altre
grup musical i sopar popular
pels assistents.

Amb una Missa i un esmorzar de germanor per Sant
Salvador i la Benedicció dels anisets i l’aigua

Barri del Firal

Centre Mèdic Pere III

Av. Pere III, número 10, entresòl. Balaguer

Centre Mèdic Pere III

Av. Pere III, número 10, entresòl. Balaguer

Dr. Antoni Santamaria
Ginecologia i obstetricia - Tel. 666 153 307
Visites dimecres matí a hores convingudes

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

• Especialitat en esportistes

• Exploracions adults/infants

• Estudis computeritzats de

la marxa

• Plantilles personalitzades

• Cirurgia ungueal

• Control a diabètics
Av. Pere III, núm. 10-13 alt. 1r A
BALAGUER • Tel. 676 08 33 28
HORES A CONVENIR

• Ulls de poll

• Ungles clavades

• Berrugues

• Reflexologia

Els racons que més m’agraden són al poble.
Al meu poble. Concebuts amb traç difícil,
són difícils de concebre… des de lluny.
Al poble,… no hi ha luxe,
ni platges cosmopolites, ni avingudes,
ni cales de molts calés,
ni l’aigua que la mar té,
ni l’horitzó de la mar.
Els racons que més m’agraden són allà.
Als carrers de la memòria,
a les roques espadades,
al castell sense castell,
i al mateix carrer la roca,
no gaire lluny del planell.
Els racons que més m’agraden sempre són,
els camins de les rouredes, els bancals,
una font que sempre raja, horta avall,
els llunyants jocs infantils,
i les basses amagades, les migdiades d’estiu.
Els racons que més m’agraden són allí.
A l’infància fonedissa, afaiçonada pel temps,
a l’encant d’un aforisme, invent potser d’un vellet,
a la floreta primera,… de cor a cor sense més.
Els racons que més m’agraden sobretot,
són moments sense paratge, sense res,
aquell moment entranyable,
quan l’instant detura el món
i no en gira enlloc cap altre
ni vull saber si existeix.

El racó del poeta
Miquel Trilla
------------------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter
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Anuncis breus classificats

IMMOBLES

-------------------------------------
ES VENEN dos pisos de 2
habitacions, nous a estre-
nar. Acabats de qualitat.
Preus rebaixats al màxim.
100.000 i 103.000 euros.
Raó tels. 626555395-
619130503.
-------------------------------------
ES LLOGA parquing tan-
cat de 2 places al carrer
Bellcaire. Raó tel.
973238325.
-------------------------------------
ES VEN dúplex de planta
baixa. 3 hab., menjador-
cuina, 2 banys i terrassa
de 30m2 que dóna a zona
cumintària. Pàrquing i
traster. Zona tranquila a
Gerb. Preu: 150.000 eu-
ros. Raó tels. 696905422-
676658541.
-------------------------------------
ES VEN pis nou, super-

fície útil interior 94m2,

amb terrassa de 30m2, al

c/ riu Corb, c/ Girona.

Raó tel. 973446011.

-------------------------------------
ES LLOGA xalet a la Pine-
da (Salou), 4 hab, 2 banys,
reformat, capacitat per 6
pax, 300 m2 jardí, pàrking,
jacuzzi. Totalment equi-
pat. Per setmanes i quin-
zenes, a convenir. Raó:
650031586 (Cal Davi).
-------------------------------------

BARCELONA, es lloga pis
ideal per a estudiants. C/
Padilla cantonada Av.
Gaudí. Moblat i econò-
mic. Raó tel. 680100622.
-------------------------------------
OFERTA de lloguer de pi-
sos a Bellcaire d’Urgell,
a partir de 250 euros/mes.
Raó tel. 609352040.
-------------------------------------
DISPOSEM d’habitatges
d’entitats financeres, a
preu d’hipoteca. Interes-
sats demaneu informació
al telèfon: 607896071.
-------------------------------------
ES VEN pis nou de 2-3

habitacions, a l’Av. Paï-

sos Catalans. Raó tel.

973446011.

-------------------------------------
ES LLOGA pis a l’Avingu-
da Països Catalans. Raó:
973446011.
-------------------------------------
PIS EN VENDA a Bala-
guer, c/ Cadí, 180 m2, 2
entrades, una amb ascen-
sor.  Raó telèfon:
687700990.
-------------------------------------
ES VEN pis dúplex a l’Av.
Països Catalans, 150
m2+terrassa+cuarto de
40 m2 al costat. Tot amb
vistes al riu. Oportunitat
única. Telfs: 678954170-
667476167.
-------------------------------------

VENDA/LLOGUER pàr-
kings tancats al c/ Jaume
Balmes, 11. Raó telèfons:
973446161-629310479.
-------------------------------------
LLOGUER de cases, apar-
taments i pisos. Telèfon
informació: 607896071.
-------------------------------------
FINQUES RÚSTIQUES en
venda, terme de Vallfogo-
na de Balaguer, amb
vivenda, pàrking, cuina
d’estiu i una gran pisci-
na. Telf: 687700990.
-------------------------------------
ES TRASPASSA pub a
Balaguer,llicència de
discoteca. Tel: 667476167.
-------------------------------------
PISOS en venda a Bala-
guer, c/ Cadi, 90 m2 1er
pis, sense ascensor, gran
terrassa, 2on pis sense
asensor. Raó: 687700990.
-------------------------------------
ES LLOGUEN pàrkings a
l’edifici HP Sanahuja, 36
de Balaguer. Referència
Cudós. Raó: 973450555,
Montse.
-------------------------------------
ES TRASPASSA bar-res-
taurant per jubilació.
Amb pàrquing propi, ter-
rassa, menjador de 60
places. Totalment equi-
pat. Funcionament i per-
misos amb regla. Amb
vivenda. Telf: 600381763.

ES TRASPASSA bar a
Balaguer, en ple funcio-
nament, c/ Dr. Fleming,
37. Raó telèfon informa-
ció: 629476013.
-------------------------------------
LOCAL en venda a
Balaguer, c/ Cadí, 140-
150 m2. Informació:
687700990.
-------------------------------------

TREBALL

-------------------------------------
S’FEREIX AGRÒNOM de
34 anys per portar granja
o finca, amb experiència.
Raó tel. 699210441.
-------------------------------------
SE OFRECE chica con
experiencia y referencias
para cuidar personas
mayores. Razón telf.
680204019.
-------------------------------------
ES PRECISSA cambrera
de 16 a 30 anys per servir
terrassa-cafeteria al Pas-
seig de l’Estació a
Balaguer. Horari de tar-
des. Raó tel. 628521768.
-------------------------------------
PARQUETS SESETS cer-
ca agent comercial amb
experiència. Interessats
enviar currículum vitae a
Parquets Sesets, c/
Barcelona, 3, baixos de
Balaguer.
-------------------------------------

ES PRECISA fuster ofici-
al de primera per a incor-
poració immediata. Raó
tels. 973450051-
647650730.
-------------------------------------
BOTIGA DE BALAGUER
precisa noia. Interessa-
des enviar C.V. amb foto
recent a l’apartat de cor-
reus, 145 de Balaguer.
-------------------------------------
ES DONEN classes d’an-
glès de primària i ESO.
Raó: 973445126.
-------------------------------------
S’OFEEIX paleta per a fer
tot tipus de reformes en
general. Raó tel.
648261148.
-------------------------------------

VARIS

-------------------------------------
ES BUSCA noi responsa-
ble per a compartir pis a
Balaguer. Pis ampli i llu-
minós. Molt bon preu.
Raó tels. 617811257 o
636218251.
-------------------------------------
Per anuncis en aquesta
secció, adreceu-vos a les
nostres oficines al c/ Sant
Lluís, 36 altell, o bé dema-
neu informació al telèfon:
973448273. També podeu
visitar la nostra web:
www.revistagroc.com
-------------------------------------

AGRAÏMENT
La família Vilalta Castells, després de la

gran pèrdua d’en
MIQUEL VILALTA,

vol expressar el seu profund agraïment
per la nombrosa assistència i el suport
de la parròquia, família, grans amics i

coneguts i, en especial, l’Ajuntament de
Vallfogona i tot el poble en conjunt.

GRÀCIES
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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

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 973424151

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

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

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

09.50 10.19

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

09.10 (3) 09.39

11.45 12.14

13.45 (3) 14.14

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

07,00 ÀGER finers

14.00 ÀGER dmres. i dv. lectius

17.00 ÀGER dill., dmart. i dij. lectius

17.50 LES Diari

18.05 LES 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

09.39 (3) 11.00

14.19 (3) 15.40

20.59 22.20

LLEIDA LA POBLA

06.40 08.00

12.56 (4) 14.16

18.05 (4) 19.25

De les 8 de la tarda del 6 d’agost a les 8 de la tarda del 13 d’agost MARCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 13 d’agost a les 8 de la tarda del 20 d’agost CLAVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 20 d’agost a les 8 de la tarda del 27 d’agost CLAVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 27 d’agost a les 8 de la tarda del 3 de setembre MARCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunitats | Pàrquings | Oficicines
Establiments comercials | Col·legis
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Neteges fi d�obra

Neteges en general
Vidres | Rètols

Neteja de catifes i moquetes
Poliment i abrillantament de terra
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