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Centre Cultural

Informes i inscripcions de 19 a 21 hores, de dilluns a divendres.
CENTRE CULTURAL - Passeig de l’Estació 25, entresòl - Tels. 973 443 627 / 973 445 429 / 626 555 395 - 25600 BALAGUER -

www.centrecultural.com  //  e-mail: centreculturaleib@hotmail.com

MATRÍCULA OBERTA CURS 2009-2010

Nivells

A1-A2-B1-B2

C1-C2

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

Centre Cultural-1
IDIOMES i REPASSOS

Centre Cultural-2
INFORMÀTICA i

MECANOGRAFIA
amb pantalla dual i

certificats «Microsoft»

Grups re
duïts

Places lim
itades

ADULTS i INFANTS a partir de 3 anys

Inici del curs: 14 de setembre

>>BALAGUER

Continuen a bon ritme les obres de
l’Avinguda del Pere III

Èxit del Mercat de les Rebaixes del
passat 7 d’agost al Passeig
----------------------------------------------
>>COMARCA

Bellcaire, Montgai i Térmens
celebren la seva Festa Major

Tartareu acull un campus esportiu
de BTT durant el mes d’agost
----------------------------------------------
>>CULTURA

El Santuari del Sant Crist va acollir
el concert de la Camerata Scotland

La biblioteca acull el programa
dels audiollibres des del juny
----------------------------------------------
>>ESPORTS

El Balaguer comença amb mal
peu, perdent al camp del Reus

El DKV Joventut farà el seu estage
de pretemporada a Balaguer
----------------------------------------------
>>OCI

El 19 de setembre es celebrarà la
III Mostra d’Antics Oficis

Després de les merescudes vacances
estiuenques, la major part dels mortals retornem a la
quotidiana vida laboral o escolar, amb renovades
forces per acabar l’any i iniciar el proper amb les piles
carregades.

Però enguany és un inici especial. La crisi
econòmica continua essent una llosa massa pesada
per la nostra societat, que, tot i escoltar alguns polítics
dient que el final de la crisi és proper, i d’algunes dades
macroeconòmiques que semblen indicar que
l’economia té petits indicis de millora en alguns dels
països europeus, la veritat és que els ciutadans trigaran
temps a notar aquesta revifalla, especialment aquells
que s’han quedat sense feina, i poc a poc veuen com
s’acaba el temps de les prestacions econòmiques i no
es veuen solucions a curt termini per la creació de
nous llocs de treball.

Aquesta situació fa que el futur no es vegui
amb gaire optimisme, al menys pel que fa al que
queda de 2009 i el proper 2010. Els més optimistes
parlen de finals del 2010 o principis del 2011 per a que
l’ocupació noti certa revifalla, però les veus més
realistes parlen de mitjans o finals del 2011.

A tot això cal sumar-hi l’inici del curs escolar i
l’entrada a l’hivern, que sempre són mesos
d’importants despeses per les famílies, que enguany
hauran de fer mans i mànigues per poder suportar-ho,
sense passar problemes financers.  Ens diuen que cal
apretar-se el cinturó, però hi ha qui ja no li queden
forats per apretar-lo més. Esperem que les solucions
siguin bones i arribin a temps per a tothom.

 Inici d’un curs especial

PORTADA

Cursa de la Diada
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El proper 11 de Se-
tembre, Balaguer cele-
brarà la Diada Nacional
de Catalunya, amb els
habituals actes institu-
cionals davant el monu-

ment l’Escull de l’Avin-
guda dels Països Cata-
lans de la capital de la
Noguera.

Després dels parla-
ments de les autoritats
presents, el cantant al-
guerès Claudio Gabriel
Sanna i Rall quartet ofe-
riran un concert a tots
els presents, a partir de
les 19,45 hores.

El dia 10 al vespre, hi
haurà una ballada de sar-
danes al Mercadal.

EL cantant alguerès Claudio

Gabriel Sanna als actes

oficials de l’11 de Setembre

L’Escull

Els actes

institucionals es

faran al monument

l’Escull a l’Avinguda

dels Països Catalans

L’urbanització del Pere III estarà

acabada el 31 de desembre del 2009

A mitjans del passat mes
d’agost es va reobrir al tràn-
sit l’avinguda Pere III de
Balaguer, un cop l’empresa
executora de les obres,
ACSA Sorigué, havia acabat
el reg asfàltic d’un dels car-
rils de la via.

Així ho va confirmar
l’alcalde de la ciutat, Miquel
Aguilà, en una visita d’obres,
acompanyat pel regidor
d’urbanisme, Francesc
Ferrer i el tècnics municipals.

Miquel Aguilà també va
destacar que les obres
d’urbanització van al ritme
previst i ha confirmat que
estaran totalment enlles-

tides el 31 de desembre.
Cal recordar que les

obres de millora i
urbanització de l’ Avinguda
Pere III van començar el
passat 14 d’abril i està previst
fer-les en dues parts: la
primera, que avui ja es dóna
pràcticament per acabada,
ha consistit en remodelar
tota la zona del costat del

Ja s’ha obert un carril al trànsit rodat

comerços i edificis, amb la
construcció de la vorera,
mentre que la segona
afectarà la zona de la banda
del riu. L’alcalde també  va
recordar que aquesta
segona fase contempla, a
part de la urbanització de la
via, la construcció d’un
voladís de 2 metres
d’amplada sobre el mur de
la canalització per potenciar
aquest espai de trànsit
peatonal com un passeig
lineal, i la construcció d’una
rotonda al final de
l’avinguda, a l’encreuament
amb el carrer Urgell i el pont
de Sant Miquel. Les obres
d’urbanització de l’avinguda
Pere III compten amb un
pressupost de més de 2
milions d’euros i estan
finançades pel Fons Estatal
d’ Inversió Local.

Visita a les obres del Pere III

Durant el mes d’agost ja

s’ha obert al trànsit

rodat un dels carrils

d’aquesta cèntrica

avinguda de Balaguer
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Valoració positiva de les campanyes

comercials de l’Associació Balaguer 2021

El Mercat de les Rebai-
xes celebrat al Passeig de
l’Estació el passat diven-
dres 7 d’agost, i organit-
zat per l’Associació de co-
merciants Balaguer 2021
va tenir una gran acollida
per part dels comerciants
i entre els clients de

Balaguer que van assistir
massivament a la trente-
na de parades que oferien
els seus productes de
moda, roba, calçat i arti-
cles per a la llar a preus
molt assequibles.

El mercat es va obrir a
primera hora del matí.

Bona afluència de clients al

mercat de les Rebaixes

Mercat de les Rebaixes 2009

Campanyes comercials de l’Associació

Balaguer Comercial
2021 Associació de Comer-
ciants de Balaguer qualifica
de molt positives les diver-
ses accions realitzades dar-
rerament, tant la campanya
de rasques ja finalitzada que
duia l’eslògan : “Sí , tu ets
important”,  com el mercat
de les rebaixes que es va
realitzar a principis d’agost
i on l’assistència i afluència
va ser significativa.

A hores d’ara l’Associa-
ció té noves expectatives,
entre elles i la més propera,
és la preparació d’una cam-
panya que es durà a terme
aquesta tardor. Balaguer
Comercial 2021 espera que
aquesta nova campanya,
tingui el mateixos resultats
i sigui ben acollida per tot-
hom.

Actualment, Balaguer Comercial 2021 Associació de

Comerciants de Balaguer ja treballa en la nova

campanya de tardor que presentaran properament
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Slow Food perfila les varietats de

vinya tradicionals de la comarca

En el 2008, el Consell Co-
marcal de la Noguera i Slow
Food Terres de Lleida inicia-
ren una col·laboració per tal
de catalogar el patrimoni
agroalimentari de la comar-
ca, especialment el format
per les varietats antigues i les
receptes tradicionals.

En el camp de la vinya, el
treball va iniciar-se amb la
consulta de fonts històriques
des de la segona meitat del
segle XIV fins a l’actualitat.
Una vegada realitzat aquest
primer pas, es va procedir al
treball de camp de localitza-
ció de vinyes  antigues i iden-

tificació de varietats.  A la ve-
gada, s’han realitzat diferents
entrevistes a persones grans
per tal contrastar les informa-
cions obtingudes. Segons les
fonts escrites, en menor o
major grau, abans de l’arriba-
da de la plaga de fil·loxera a
les darreries del segle XIX es
podien trobar a la zona les
varietats garnatxa, macabeu,
malvasia, mataró,
monastrell, moscatell, neral,
panser, parrell, picapoll,
salzenc, sumoll, ribot, rojal,
trepat, trobat, isaga. A la ve-
gada, en un document de
1847 apareixen destacats com

Slow Food i el Consell Comarcal estan treballant en

aquest àmbit i ultimen la creació d’una Banc de

Conservació de Varietats Tradicionals visitable

a municipis amb vins de més
qualitat Alentorn, Anya,
Baldomar i Bernet.

Durant l’any 2008, es van
prospectar una dotzena de
vinyes velles de tota la No-
guera.  La major part respo-
nen a un perfil de plantació
extremadament diversifica-
da, d’edats entre 50 i 150 anys
i que són cultivades per per-
sones grans. La seva produc-
ció es destina bàsicament a
l’autoconsum. S’hi van poder
establir unes 72 entrades de
varietats tradicionals.

El Consell Comarcal i
Slow Food Terres de Lleida
estan ultimant la creació d’un
Banc de Conservació de Vari-
etats Tradicionals visitable.
Es tracta d’una finca en la que
s’ubicaran les varietats que es
vagin localitzant per salva-
guardar el material genètic.

La Noguera té una gran varietat de vinyes
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Activitat d’orientació a la Serra de

Bellmunt el proper 27 de setembre
El Grup de Recerca

Aladrell conjuntament amb
l’empresa Drac Actiu orga-
nitza pel proper diumenge
27 de setembre la 1a
Trekorientació a la Serra de
Bellmunt i Almenara, amb
sortida i arribada a Butsènit
d’Urgell (Montgai). Està pre-
vist fer tres recorreguts di-
ferents segons el nivell d’exi-
gència física i tècnica dels
participants. Així hi haurà el
recorregut verd (iniciació)
amb una distància de 4 a 6
km.; el recorregut blau (mit-
jana), de 14 a 16 km. i el re-
corregut vermell (avançat),
de 22 a 26 km. La sortida es
realitzarà entre dos quarts
de nou i dos quarts de dot-
ze del matí, segons l’itinera-
ri.

La Trekorientació consis-
teix en un itinerari a peu,

La sortida i arribada esfa a Butsènit d’Urgell (Montgai)

Organitzada pel grup de recerca Aladrell i l’empresa

Drac Actiu es desenvoluparà per la Serra de

Bellmunt i Almenara amb sortida des de Butsènit

amb l’objectiu de trobar una
sèrie de balises o fites comp-
tant amb l’ajuda d’un mapa.
Es tracta d’una activitat ori-
ginal i propera que pretén
divulgar la cultura i desco-
brir els espais naturals del
territori, alhora que fer pos-
sible l’esport per a tothom;
amb el compromís i respec-
te amb l’entorn on es des-
envolupa.

Cal dir que el preu per
participant és de 18 euros a
partir de 13 anys, 9 euros de
6 a 13 anys i gratuït pels
nens fins a 5 anys. Recordar
també que els menors de 13
anys hauran d’anar
acompanyats d’un adult i
els menors d’entre 14 i 17
anys només podran
participar sols si disposen
d’una autorització paterna.La trekorientació és un itinerari a peu amb l’ajuda d’un mapa
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L’Ajuntament de

Bellcaire d’Urgell
convida a tothom

a gaudir dels seus dies

de Festa Major

Bellcaire d’Urgell celebra la seva Festa

Major de l’11 al 14 de setembre
Bellcaire d’Urgell celebra

la seva Festa Major d’estiu de
l’11 al 14 de setembre. El Dia
de la Diada començaran els
actes amb una ballada de sar-
danes a càrrec de la cobla Ciu-
tat de Cervera a les 6 de la
tarda.

A la nit i després del so-
par popular les actuacions del
DUO FLASH al pavelló i la
discomòbil Arguson a la pis-
ta descoberta faran les delíci-
es de petits i grans.

El dissabte a les 5 de la
tarda, gimcana per a joves de
4 a 15 anys, i a partir de les 6
de la tarda hi haurà el concert
amb l’orquestra SETSON

que també serà el responsa-
ble del ball de tarda i de nit al
pavelló municipal.

A la nit, i després del
correfocs pels carrers del po-L’orquestra Cadillac actuarà el diumenge dia 13

Els actes i espectacles musicals centren la

programació de la Festa que s’iniciarà l’11 de se-

tembre amb una ballada de sardanes

ble amb l’Espelunca Diabòli-
ca hi haurà l’actuació dels
grups 7deRock i de la
discomòbil Arguson fins a la
matinada.

El diumenge 13 de setem-
bre continua la festa amb la
celebració de la Missa canta-
da per la coral de Bellcaire. A
partir de les 5 de la tarda, par-
tit de futbol i al es 6 de la tar-
da, l’orquestra CADILLAC

oferirà el concert de festa
major i a continuació una llar-
ga sessió de ball

Els actes finalitzaran el
dilluns 14 amb una cantada
d’havaneres amb el grup
XARXA i rom cremat per als
presents a partir de les 18,30
hores, a les piscines munici-
pals. Excepte el sopar i el fut-
bol, tots els actes són gratu-
ïts.

El grup Set Son posarà la música el dissabte dia 12
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Més de 500 persones acudeixen al

Sopar espectacle de Menàrguens

Festival Scala en Hifi a Menàrguens

El passat dia 29
d’agost,  va tenir lloc a la
Vila de Menàrguens un
sopar espectacle organit-
zat per l’associació  de do-
nes La Clau de la ciutat i
que va comptar amb la col·-
laboració de l’Ajuntament
de la vila, el grup de teatre

La Sucrera i diferents vo-
luntaris i voluntàries del
poble. En aquest sopar hi
van assistir més de cinc-
centes persones i l’espec-
tacle va consistir en una
Escala en Hi-Fi en la qual
hi van participar  uns 90 ac-
tors tot presentant 18 nú-
meros. Entre
els números que s’hi van
poder veure destaquem: a
David Civera tot cantant
«Que la detengan», Begees
amb «Stayin’Alive», Glòria
Estefan amb «Oye, mi
cuerpo pide salsa», Rafaela
Carra amb un pupurri de
caçons, Pimpinela amb la
cançó «Olvídame», El grup
de teatre La Sucrera que va
parodiar la coneguda can-
çó del Barça «Copa, lliga i
xampions», Bonney M amb

Organitzat per

l’Associació de dones

La Clau amb la

col·laboració de

l’Ajuntament i diferents

entitats culturals

la seva famosa cançó
«Daddy Cool», Katy Perry
amb dues cançons «Kiss
a Girl» i «Hot’n cold».

Per acabar tots els ac-
tors van retre un homenat-
ge a Mikel Jackson tot ba-
llant una selecció de les se-
ves millors cançons.  L’es-
pectacle va ser tot un èxit,
tant pel que fa a l’assistèn-

cia com pel nivell que van
mostrar els diferents ac-
tors que hi van intervenir.
Així ho digué la presidenta
de l’Associació Carme Ca-
sals la qual també va agrair
a totes les entitats i perso-
nes que hi van col·laborar
la seva predisposició i en-
tusiasme perquè l’especta-
cle sortís tant bé.

Un moment del festival a Menàrguens
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L’Ajuntament de

Montgai
us convida a la seva

Festa Major
els dies 3, 4, 5, 6 i 7 de

setembre

Montgai

Bona Festa MajorBona Festa Major

- 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

Del 10 al 13 de setembre, Térmens

celebra la seva Festa Major d’estiu

El proper dijous 10 de se-
tembre, comença una nova
edició de la Festa Major de
Térmens amb un festival
d’Escala en Hi-Fi al Pavelló
Poliesportiu.

El dia de la Diada conti-
nuaran els actes amb la Cur-
sa de la Diada, un dinar po-
pular i a la tarda, el Campio-
nat de Botifarra i un cercavila
amb el grup d’animació Xip

menuts seran els protagonis-
tes amb les cucanyes i una
xocolatada per tothom. El Ball
de tarda i nit correrà a càrrec
de l’Orquestra BLANES i en
acabar la Nit Jove amb l’actu-
ació de la BRUIXA
EXPRESS i DJ’s al camp de
futbol.

El diumenge hi haurà la
fase final del campionat de
botifarra, i la instal·lació d’un
parc infantil durant tot el matí.

A partir de les 6 de la tar-
da, actuació de Mariachis a
càrrec dels mariachis de Port
Aventura, i tancarà el grup
LIBERTY amb una sessió de
ball.

Xap, a la Plaça Catalunya.
A partir de les 8 del ves-

pre, concert amb la VELLA
DIXIELAND i a mitja nit, un
correfocs tancarà la progra-
mació del divendres.

Els actes continuaran el
dissabte amb el Repic de
Campanes, la Missa de Fes-
ta Major i al migdia la ballada
de sardanes i vermut popu-
lar. Durant la tarda, els més

L’orquestra Blanes actuarà el dissabte dia 12 a Térmens

Montgai inicia la seva
Festa Major el proper di-
jous 3 de setembre amb
la dormida popular a la
Plaça Prat de la Riba. El
divendres 4 continuen
els actes amb el Pregó
de Festa Major i i la pro-
clamació de l’Hereu i la
Pubilla i un gran sopar
popular que acabarà amb
l’actuació de 7 D ROCK.

El dissabte hi haurà
un parc infantil durant tot
el dia i el grup JUNIOR’S
serà el responsable del
concert i les sessions de
ball de Festa Major.

El diumenge 6, i des-
prés de la Trobada de Cot-
xes antics, hi haurà la
Missa cantada, i les ses-
sions de ball amb el grup
MANDOLINA. i un mag-
nífic espectacle de balls
del món amb Wonder
Dance.

El dilluns 7 s’instal·larà
un parc aquàtic a les pisci-
nes, animació infantil amb
La Cremellera, i la sessió
de ball fi de festa amb el
grup  MEDITERRÀNIA.

La població de Montgai

celebrarà la seva  Festa

Major del 3 al 7 de setembre

7DRock actuarà el divendres dia 4 a Montgai

7 de Rock, Junior’s,

Mandolina i

Mediterrània seran els

grups musicals

encarregats de la festa

Actes musicals, culturals i esportius conformen una

programació pensada per a petits i grans i per a

participants de tots els àmbits de la població



11<<C O M A R C A

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

Térmens tanca la programació d’estiu

amb una caminada fins a Vilanova

Una caminada popular,
des de Térmens fins a
Vilanova de la Barca, és la
darrera de les activitats pre-
vistes per l’Ajuntament de
Térmens dins del seu pro-
grama “Estiu Cultural”.

L’activitat, anomenada
“Caminem per Térmens”, va
tenir lloc el passat diumen-
ge a partir de les 8.30h a la
plaça Catalunya de la locali-
tat noguerenca, lloc que
s’ha establert com a punt de
partida.

La caminada s’inicià poc
després de l’esmorzar popu-
lar del què van poder gaudir
tots els participants i es va

dirigir al poble veí passant
pel Sot del Fuster.

Les activitats de l’”Estiu
Cultural” es van iniciar el
passat 27 de juny amb una
visita guiada conduïda pels
autors de la remodelació del
Centre Cultural Sant Joan i
pel creador de l’escultura
“L’Empremta del Temps”;
col·locada recentment a la

L’estiu cultural de Térmens ha tingut diverses activitats

localitat.
Després va ser el torn de

les conferències iniciades
per l’Associació de la Festa
de Moros i Cristians de
Lleida que va parlar de la
singular festa lleidatana.

L’esmentada xerrada va
precedir la següent
ponència que va versar
sobre òptica i optometria i
va córrer a càrrec dels òptics
Gerard Acín i Brandon de
Vilcin.

Més tard, Térmens va
acollir l’exposició itinerant
Artquàtic i, finalment,
durant tot l’estiu s’han
realitzat diferents sessions
de cinema a la fresca.

Amb aquesta caminada
han finalitzat les activitats
d’estiu de l’Ajuntament de
Térmens valorades molt
positivament pels
organitzadors.

Caminada de Térmens a Vilanova

Després d’un esmorzar

popular els participants

van anar fins a Vilanova

de la Barca passant pel

Sot del Fuster

El Club Ciclista de
Tartareu ha organitzat un
campus de BTT amb la fi-
nalitat que els nens i  ne-
nes de Tartareu i de l’en-
torn aprenguin un nivell
teòric i pràctic més evolu-
cionat en el coneixement
de la bicicleta. Al mateix
temps els més grans han
pogut rebre classes de
descens i de millora de la

seva conducció.
El campus celebrat del

17 al 22 d’agost, ha estat
dirigit per Joan Vicente,
un gran expert en BTT, tant
teòric com pràctic, com-
petidor d’èlit en proves in-
ternacionals.

Segons els organitza-
dors els resultats han es-
tat molt satisfactoris a ni-
vell personal i de grup.

Tartareu ha acollit un campus

esportiu de BTT durant l’agost

Campus de BTT a Tartareu
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Torna la tardor.
Setembre em porta records,
diu la cançó. Torna l’embruix
de més hores de fosca
i amb elles més reflexions.
Guiats pels més menuts tornant a classe,
no som nosaltres, són ells,
que posen el seny.
Tons de color beix finíssims
i la virtut dels seus somriures,
propiciant il·lusions. Aromàtics encants
duent la vida. Ara comença l’any.
De línies clares, nítides, harmòniques,
tendres i delicades. El curs. I amb ell,
els més petits guiant la vida.
Sort en tenim.
Sense ells, duraríem quatre dies.
Torna la tardor,
i em submergeixo al cole,
amarat del gran futur que en ells germina:
canviar del món el curs,
que els grans els hem deixat,
traçar una nova via.

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

Indesinenter

La Biblioteca de Balaguer us recomana

la lectura dels següents llibres

Per primera vegada,
en un llibre únic i sense
precedents, algú que
coneix a fons la vida
interna del monestir escriu
sobre els monjos de
Montserrat i sobre com
viuen, treballen,
s’organitzen, resen i fan
funcionar el seu santuari.

La vida quotidiana de
la comunitat ens és
descoberta de manera
minuciosa per Hilari
Raguer, monjo de
Montserrat des de fa molts
anys.

Ens parla de quants
monjos hi ha, del seu
origen, de la vida familiar,
de les deliberacions
comunitàries, de la
democràcia interna, del
servei del santuari, del
museu, de l’Escolania,
dels monjos i la política,
dels estudis, de la vida
musical, de les ermites i
dels ermitans.

Mescanoscrit sobre

els monjos de

Montserrat
Autor: Hilari Raguer

Stasiland: històries de

darrere el Mur de

Berlín
Autor: Anna Funder

Apàtrides, incultes i

(de vegades)

analfabets
Autor: Patrícia Gabancho

Stasiland explica la
resistència individual de
molts ciutadans contra el
règim de l’Alemanya
oriental i els intents de
fugida frustrats a través
del Mur de Berlín. També
narra com treballava la
policia secreta, la Stasi, i
quins eren els seus
mètodes de repressió.

En paraules de
l’escriptora: «El lector
descobrirà com operava
la policia de l’antiga RDA
a través de casos reals.
La Stasi era un exèrcit
intern amb què el Govern
mantenia el control. La
seva missió era saber-ho
tot de tothom, objectiu
per al qual utilitzava els
mitjans que fes falta.
Sabien qui et visitava,
sabien a qui telefonaves
i sabien si la teva dona et
feia el salt.»

L’autora explica fets
reals.

L’escriptora Patrícia
Gabancho és autora de
diversos assaigs sobre
temes culturals (teatre,
tango, literatura), història
i urbanisme. Però en
aquest cop s’atreveix a
posar per escrit el que
molta gent pensa des de
fa molt temps: Catalunya
té un problema greu amb
l’educació.  Gabancho
exposa i analitza els coms
i els perquès de la
situació educativa al
nostre país.  Segons
l’autora «Tota societat té

l’educació que es mereix.

Però, alhora, no es pot

pretendre millorar la

societat sense fer el

mateix amb el nivell

educatiu. Les mirades,

doncs, no només s’han

de dirigir al món educatiu

i els seus responsables,

sinó també a nosaltres

mateixos, ciutadans d’un

país en construcció».

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Les germanes clarisses celebren Santa

Clara amb una representació de dansa
Des de que les germa-

nes clarisses ocuparen, de
nou, el convent de Santa
Clara de Balaguer moltes
han estat les activitats que
han organitzat destacant la
celebració del dia de Santa
Clara que enguany,  per ter-
cer any consecutiu, va te-
nir lloc el passat 11 d’agost
al santuari del Sant Crist de
Balaguer.

L’acte es va iniciar amb
la representació del Trànsit
de Santa Clara, amb la col·-
laboració de l’Escola de
dansa Montse Miret de
Balaguer.

Un moment de la representació

Unes 250 persones van assistir a la

Missa de Sant Salvador el 6 d’agost
El passat 6 d’agost, co-

incidint amb la Festa de
Sant Salvador va celebrar-se
la missa en honor al Sant,
oficiada per Mossèn Ramon
Solé, i presidida pel pare
escolapi Mn. Ignasi Pegue-
ra, fill de Balaguer i que ha
estat invitat per la parròquia,
aprofitant la seva estada a
la ciutat en el període
vacacional.

Desprès de la missa
tothom va gaudir d’un
esmorzar popular, amb coca
de sucre i vi dolç .

Els actes celebrats l’11 d’agost van comptar amb la

col·laboració de l’Escola de Dansa Montse Miret

El passat 23 d’agost i
al Santuari del Sant Crist
de Balaguer va tenir lloc
un concert a càrrec de la
«Camerata Scotland»
amb nombrós públic as-
sistent.  Aquesta orques-
tra és dirigida per Kai
Gleusteen i enguany
commemoren els 200
anys de la mort de Haydn.
La «Camerata Scotland»
és la vitrina d’exposició i
el pas previ a la
professionalització del

grup de cambra de la
National Youth
Orchestras of Scotland
(NYOS).

Connectant exito-
sament el pas entre la
jove orquestra i el grup
professional, es constitu-
eix per membres sèniors
i recents de la NYOS.
Camerata Scotland actua
arreu durant tot l’any; des
que es va fundar, el grup
ha viatjat extensament
per països tan llunyans
com el Japó i Austràlia.

La companyia pot fer
gala d’haver actuat en
alguns dels auditoris
més prestigiosos del
món i d’haver treballat
amb diversos directors i
solistes de renom
internacional.

El Santuari del Sant Crist va

acollir el concert de la Jove

Camerata Scotland

Camerata Scotland

L’orquestra formada

per joves músics ha

actuat als millors

auditoris del món

durant la seva gira

Missa de Sant Salvador
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Classificació

Tercera Divisió

1. Prat ........................... 3

2. Santboià ................... 3

3. Rapitenca ................ 3

4. Llagostera ................ 3

5. Europa ...................... 3

6. Benavent ................. 3

7. Reus ......................... 3

8. Manlleu .................... 3

9. Cornellà ................... 1

10. L’Hospitalet ........... 1

11. Vilanova ................. 1

12. Olesa ...................... 1

13. Amposta ................ 0

14. Palamós ................. 0

15. Balaguer ............... 0
16. Premià ................... 0

17. Blanes .................... 0

18. Pobla Mafumet ..... 0

19. Cassà ..................... 0

20. Castelldefels ......... 0

Propers encontres

06/09/2009 --  18h.
Camp Municipal de

Balaguer

Balaguer| Europa

Golejadors del

C.F. Balaguer

El Balaguer no va
aconseguir marcar en
el seu primer partit de
lliga celebrat el passat
diumenge al camp del
Reus.

Lluís Elcacho

13/09/2009  --  12h
Camp Municipal de

Benavent

Benavent| Balaguer

El Balaguer no comença amb bon peu

al perdre al camp del Reus per 1-0

Un gol de Pablo Álvarez
al minut 6 del partit, va ser
suficient per a que el
Balaguer perdés el seu pri-
mer partit de la temporada
2009-2010 al sempre difícil
camp del Reus, un dels
equips punters de la Terce-
ra Divisió Catalana i un dels
màxims aspirants a ocupar
una de les places capdavan-
teres al final de temporada.

Els balaguerins van tenir
opcions d’empatar el partit
però no van tenir l’encert que
han tingut al llarg de tota la
pretemporada, en la que no
han perdut ni un sol partit, i
han aconseguit resultats im-

ció dels defenses Cifuentes
del Manchego, Escura del
Benavent i Didac del
Tàrrega, del centrecampista
David Redondo del
Benavent i del davanter
Nogareda del Manresa, fan
que l’equip hagi guanyat en
competitivitat de cara a la
nova temporada.

El proper diumenge 6 de
setembre els balaguerins ju-
garan el seu primer partit al
Municipal de Balaguer, da-
vant l’Europa, abans de la
celebració del primer derbi llei-
datà, davant el Benavent del
diumenge 13 de setembre, a
la població del Segrià.

portants com les victòries
davant el Lleida i el Fraga o
els empats contra equips de
superior categoria com l’an-
glès Watford o el Gimnàstic
de Tarragona de Segona A.

L’equip de Lluís Elcacho
és un equip molt compen-
sat i que ha generat molta
il·lusió entre els aficionats
balaguerins.

La recuperació per
l’equip dels jugadors
Campabadal, Parra i
Ermengol que ha retornat
del Lleida, així com la de
Ruben Egea i el porter
Carrillo que vénen del Pobla
de Mafumet i la incorpora-

Plantilla del primer equip del C.F. Balaguer 2009-2010

FUTBOL >>  El C.F. Balaguer va perdre el primer

partit de lliga al difícil camp del Reus, per 1-0

30/08/2009

REUS 1

BALAGUER 0

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
al: 687 509 546
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Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 973 448 332

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER

El DKV Joventut de
l’ACB farà un stage de
pretemporada a Balaguer
des del 28 de setembre
fins al 4 d’octubre, amb
tots els seus jugadors, de

cara a preparar la propera
edició de la lliga ACB 2009-
2010.

La bona gestió de la
directiva del Club Bàsquet
Balaguer ha fet possible
aquesta presència
d’aquest equip de l’èlit del
bàsquet nacional a la nos-
tra ciutat.

Durant el seu stage
s’enfrontarà al Manresa el
diumenge 4 d’octubre, al
pavelló poliesportiu de la
capital de la Noguera.

El DKV Joventut farà un stage

de pretemporada a Balaguer

durant una setmana

El Manresa en la seva darrera visita a Balaguer

BÀSQUET >>L’equip

badaloní prepararà el

campionat ACB del 28

de setembre al 4

d’octubre a Balaguer

El Cristec guanya el seu primer partit

de la pretemporada davant el Fabara

El Cristec Balaguer va
guanyar al Fabara F.S., de la
Nacional B aragonesa, per 6
a 4, en el que ha estat el seu
primer partit de
pretemporada.

Abans de l’encontre es
va presentar la darrera
incorporació de l’equip,
Dani Grau, “tanca” de 22
anys que prové del Sícoris
on ha jugat les 6 darreres
temporades. Amb aquest
nou fitxatge, que segueix al
de Moha de dies anteriors,
l’entrenador balaguerí
Jaume Canal dóna per
tancada la plantilla.

A la primera meitat el

Cristec va tenir molta més
possessió i va gaudir de les
millors oportunitats davant
un Fabara ben posicionat
d’inici i esperant sortir a la
contra, encara que
finalment la superioritat
local es va traduïr en el
marcador, arribant-se al
descans amb avantatge
balaguerí per 3 gols a 1.

Presentació de Dani Grau

Al segon període va
continuar la mateixa tònica,
els de casa van ampliar
diferències de sortida (4-1,
min. 21) la qual cosa va
obligar el Fabara a estirar
línies. Dues imprecisions
locals en defensa van
facilitar que els aragonesos
escurcessin diferències (4-
3, min. 26) però uns darrers
minuts inspirats dels de
casa van tancar el marcador
amb el 6 a 4 final.

Pel Cristec van jugar:
Fuentes, Tarroja, Jonny (1),
Dani, Cristian (2) –cinc
titular– Raül (1), Tiri (1),
Moha (1), Víctor i Carles.

La propera setmana, a
les 17 hores i al pavelló de
Balaguer, el Cristec jugarà el
segon amistós de
pretemporada contra el
Cambrils d’Oden, de la
Territorial Catalana.”

Presentació de Moha

FUTBOL SALA >>L’equip

que entrena Jaume

Canal ha incorporat als

jugadors Moha i Dani

Grau al primer equip
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Marc Auberni aconsegueix la medalla

de bronze en 200 metres papallona
El passat cap de setma-

na dies 31 de juliol, 1 i 2
d’Agost es va realitzar el
campionat d’Espanya de
natació màster a les instal·-
lacions del Mundial 86 de
Madrid, en la qual en la ca-
tegoria Premàster el neda-
dor Marc Auberni Torné va
aconseguir el tercer lloc i
medalla de bronze en la pro-
va dels 200 metres papallo-
na amb un temps de 2 mi-
nuts 36 segons. També va
obtenir el quart lloc d’Espa-
nya en la prova dels 400
metres estils i una cinque-
na posició en els 100 papa-
llona. Uns resultats excel·-
lents.Marc Auberni

L’Associació Motera Balaguer organitza

una xerrada sobre alcoholèmia i radars
El proper  18 de setembre

a les 20.30h i  a la sala d´actes
de l’Ajuntament, l’Associació
Motera Balaguer organitza
una xerrada amb membres
dels Mossos d’Esquadra de
Trànsit sobre els temes d’al-
coholèmia i radars.

Al finalitzar la xerrada es
farà un col·loqui amb tots els
assistents sobre els dubtes
que pugin tenir. Per a més
informació podeu trucar als
telèfons  663024358 o
615055160

En el Campionat d’Espanya de natació de la

categoria premàster, celebrat a Madrid

El proper 7 de se-
tembre s’iniciaran les
classes del nou curs de
l’Escola del Club Tennis
Balaguer. Per als alum-
nes de 4 a 6 anys, s’ha
previst realitzar el curs
de Mini-Tennis per tal de
potenciar la
psicomotricitat i la co-
ordinació amb la raque-
ta, mitjançant jocs que
els diverteixen i els aju-
den a integrar-se. Els
alumnes d’Iniciació i

Perfeccionament apren-
dran a millorar la tècni-
ca, desplaçar-se per la
pista, corregir l’empu-
nyadura i automatitzar
els cops bàsics.

Els més avançats
aprendran cops especi-
als, defensius i d’atac, i,
a més, iniciaran un tre-
ball tàctic bàsic per tal
de resoldre la finalització
dels punts i situacions
concretes en jugades de
partit.

En l’apartat de Com-
petició es desenvolupa-
rà la profunditat, altura,
velocitat i direcció de la
pilota i es treballaran di-
ferents patrons de joc.

L’Escola és coordina-
da pel tennista balague-
rí, Albert Bergadà.

L’Escola del Club Tennis

Balaguer inicia el seu curs de

la temporada 2009-2010

Instal·lacions del Club Tennis Balaguer

Les classes del nou

curs esportiu s’inicien

aquest dilluns 7 de

setembre a les

instal·lacions del club

Associació Motera Balaguer
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Térmens organitza la 23ena edició de

la Cursa de la Diada, l’11 de setembre
El proper 11 de setem-

bre Térmens tornarà a viure
una nova jornada atlètica
que espera reunir més de
800 atletes vinguts tant de
Catalunya com d’altres zo-
nes de l’estat i Andorra.

La Cursa de la Diada s’ha
consolidat com una de les
trobades atlètiques més
importants de les terres de
Lleida i s’ha fet un lloc propi
al calendari del món de
l’atletisme.

Per segon any, a més, la
Cursa de la Diada es
solidaritza amb la lluita
contra el càncer i destinarà
una part dels diners de les
inscripcions a les
associacions AECC -
Catalunya contra el càncer i
l’AFANOC. Durant tot el
matí es realitzaran curses de
diferents categories,

Caminada de la Diada l’any passat

S’espera la participació de més de vuit cents

atletes d’arreu de les comarques catalanes, Aragó i

Andorra, com en les anteriors edicions

d’aquesta manera, a banda
de la cursa de 10km, que és
la que compta amb més
inscrits, es realitzaran
curses de categories que
van des de cadets fins a
guarderia, fent encara més,
una jornada participativa
independentment de l’edat
dels atletes.

Per cinquè any
consecutiu també es
realitzarà el Campionat de

Policies i Bombers Terres de
Ponent, prova puntuable pel
campionat nacional
d’aquesta competició.

Per als que no vulguin
córrer, els organitzadors
han preparat la setena
edició de la Caminada de la
Diada que enguany compta
amb diverses novetats,
entre les que destaquen la
possibilitat de realitzar 5.000
o 10.000 metres.

Cursa de la Diada l’any passat
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Vacances?
C.G.A.
-----------------------------------------------------

Durant aquestes vacances
de silenci del Groc, he pensat
davant del que llegia als
periòdics quants globus de
fireta s’enviaven al cel per
distraure al personal que som
nosaltres. Ara es parlava de
brots verds a l’economia
productiva de països gens
semblants al nostre, que tenia
que ser motiu d’alegria i
començar a preparar castan-
yoles, per no dir campanes per
celebrar-ho. Ara, la nostra
consellera de justícia declarava
que la societat ha de donar
segones i terceres oportunitats
per regenerar-se als violadors.
Ho trobo molt correcte, sempre
i quan, visquin a l’escala de casa
seva, i ella no tingui els escortes
que té vetllant per la seva
seguretat. El Sr. Carod que parla
de manifestacions contra el T.C.
per l’Estatut que van polint en
la seva covada. A què ve tant
nerviosisme?, si dintre de
quatre dies estarem al 2014 i
aleshores farem el definitiu
referèndum i ens separarem
d’Espanya, no deies això? A la
seva edat deu saber que
l’experiència serveix de molt,
entre altres coses et dóna la
capacitat de riures d’un mateix,
jo vull creure en benefici de la
seva intel·ligència, que en privat
i davant de qualsevol mirall et
deus fotre uns tips de riure fins
esgotar-te. Carod sempre he
cregut que quan més goig fas
és amb la boca tancada, i des
de la teva aventura de Perpinyà,
controla’t de prop. I no podem
oblidar les pel·lícules d’espio-
natge del PP, i la corrupció que
escatxiga a tort i dret.

Es necessita molta moral,
per creure amb l’actual classe
política -amb les contades
excepcions-, segons les
enquestes un 76% dels
catalans n’està descontent. El
que queda per fer el cent per
cent, els podrem afegir al munt
de les panxes agraïdes i als que
viuen d’espatlla a la política i

no en volen saber res i que cada
dia són més nombrosos. Un
pot arribar a creure, que aquells
que van ficar les primeres
pedres per construir aquesta
democràcia no van deixar
d’ésser uns vertaders polítics
que van saber aguantar,
renunciar i acceptar tot
l’imaginable per poder assolir
el seu objectiu principal: el
canvi polític. I hem de
reconèixer que es varen forjar i
sorgir amb el Franco, dur
aprenentatge i de llarga durada.
Els d’ara són els productes dels
partits, i pel que es veu, de no
gaire qualitat. Aquí tenim
l’explicació del prudent 76%.

Aquesta democràcia
malgrat el que enderroca no
deixa de respectar a unes
determinades i variades
espècies, que volen fer-se notar
en el petit cercle en que es
poden moure. Per reconèixer-
los és fàcil, tots tenen el desig
de pertànyer a la classe social
que critiquen, i en segon lloc,
la seva imaginació supleix les
seves frustracions i man-
cances. Parlen com a  progres-
sistes i podeu endevinar el quer
voldrien ser, però la seva
incompetència és tant grossa
que uns per il·luminats i els
altres per desidiosos, ull que no
t’agafin. Ells s’atorguen el títol
de professionals, desconec de
què, ja que no han sabut ni
vetllar pel seu propi futur. Han
abusat de les amistats i en lloc
de prudentment callar, van
pregonant càtedra, ofenent
avui a una persona i demà a
una altra, que tenen mil
vegades més de vàlua que ells.
Al fons i amb la forma són uns
pobres cretins que no poden
donar més de si. Només són
bons per manipular els
ignorants i enganyar al qui vol
ser enganyat.

No tot ha d’ésser negatiu
en unes vacances. El nostre
alcalde, ha aconseguit fer
millorar la recollida de brossa, i
si tots ens ajudéssim encara
seria millor el resultat. Us
desitjo que els vacances les
acabeu millor de com les vàreu
començar.

Com era d’esperar, el
Cercle de Promoció
Econòmica de Balaguer no
es podia quedar impassible
davant l’Anunci
d’informació pública de la
Generalitat al DOG, de
convertir el nou eix

Tàrrega-Balaguer-Alfarràs

en una simple via de 12 m.
d’amplada, de dos carrils i
amb variants a diverses
poblacions de l’Urgell i La
Noguera.

Nosaltres esperàvem
que des del primer
moment l’Ajuntament de
Balaguer encapçalaria una
intensa campanya en
contra d’aquest projecte i
es posicionaria clarament i
sense embuts a favor de
l’autovia TARREGA-
BALAGUER-ALFARRÀS,
vital per al futur econòmic
de Balaguer.

I així, sense esperar la
reacció de l’Ajuntament, el

Cercle va trametre el 9 de
juliol una carta dirigida en
primer lloc a l’alcalde de
Balaguer (PSC) i a la resta
de presidents o portaveus
dels Grups Municipals (CiU-
ICV-ERC-PP) demanant-los
la convocatòria d’un Ple
Extraordinari per tal que tot
l’Ajuntament es posicionés
en contra d’aquest projecte
i totalment a favor de
l’autovia. Només el Grup de
CiU ho va sol·licitar. I
confiant que el Sr. Alcalde
convocaria aquest Ple,
vàrem creure que era
totalment imprescindible
adreçar-nos també per carta
amb els mateixos
arguments de caràcter
econòmic i estratègic, a tots
els alcaldes des de Tàrrega
fins Alfarràs (17) també
demanant-los un Ple
Extraordinari i el vot
favorable per aquesta
futura autovia. I àdhuc en
els mateixos termes al

president de la  Diputació
de Lleida i resta de Grups
Polítics, i com fins i tot als
presidents dels Consells
Comarcals de La Noguera,
Urgell, Pla d’Urgell i Segrià.
Sabem que la gran majoria
d’aquestes corporacions
s’han posicionat a favor de
l’autovia, a pesar que no
sabien res oficiosament de
la posició de l’Ajuntament
Balaguer, la població
principal beneficiada -
segons l’opinió general-
per l’autovia.

Però el Cercle no podia
esperar més la decisió de
l’Alcalde de Balaguer i va
elaborar una al·legació en
contra de l’actual projecte
de carretera i a favor de
l’autovia, i en va repartir
centenars de fotocòpies
entre els ciutadans i
ciutadanes de Balaguer,
gràcies a la gran
col·laboració de bastants
empreses, comerços i
despatxos professionals
de la ciutat que es van
afanyar en la recollida
massiva de signatures i
que va permetre la
presentació de 1.177
al·legacions el dia 31 de
juliol, l’últim dia de plaç. I
per això ara,  volem donar
les gràcies més efusives a
tots aquests empresaris i
professionals que
plenament disposats ens
van ajudar en la defensa
d’aquest gran objectiu
econòmic i logístic de
Balaguer.

I no contents amb tot
això, vam impulsar la
creació el mateix dia 30 de
juliol, de la PLATAFORMA
PROAUTOVIA TÀRREGA-
BALAGUER-ALFARRÀS
formada en principi pel
Cercle de Promoció
Econòmica, la Delegació a
Balaguer de la Cambra de
Comerç de Lleida,

l’Associació Balaguer
Comercial 2021,
l’Associació de Veïns del
Centre Històric de
Balaguer i l’Associació del
Comerç del Carrer d’Avall.

Finalment, després
d’esperar més de 15 dies,
l’alcalde de Balaguer va
incloure una moció a favor
de l’autovia, en forma de
ratificació d’un Decret de
l’Alcaldia, al Ple Ordinari del
30 de juliol de 2009, un dia
abans de finalitzar el  plaç
d’al·legacions, en un Ple
que hi havia 10 o 12 punts,
i que el tema de l’autovia
era al final de tot. Per tant,
es va discutir passades les
12 de la nit quan nosaltres
havíem repartit 3.000
octavetes i llogat un cotxe
amb megafonia mòbil,
convidant públicament a
la ciutadania de Balaguer a
assistir al Ple per recolzar
públicament la petició de
l’autovia i el rebuig de
l’actual projecte de
carretera. Però una gran
majoria de ciutadans
assistents al Ple, cansats i
avorrits a aquelles hores de
la nit, van  marxar sense
poder escoltar la posició de
l’Ajuntament. Posició
certament a favor de
l’autovia, però que ¡molt
curiosament!, no van voler
demanar -excepte CiU- la
retirada de l’actual projecte
i reconvertir-lo en un
projecte d’autovia, com
seria lògic i natural.

I per aquest motiu, ens
fem dues preguntes: ¿Per
què l’alcalde no va voler
tossudament, votar la
retirada de l’actual
projecte? ¿Què hagués
passat si el Cercle no
hagués liderat aquesta
gran campanya en defensa
de l’autovia  i en contra de
l’actual projecte?
---------------------------------------------

Els empresaris de Balaguer opinen, però...
Junta del Cercle de Promoció Econòmica de Balaguer
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Vaig estar veient al
facebook un munt de
fotos de les festes majors
d’aquest estiu, que amics
i coneguts s’han
entretingut a penjar. Va
arribar un moment en que,
malgrat el canvi d’escenari,
ara Gerb, ara Avellanes,
després Cubells, les cares
de la gent s’anaven
repetint. Donava la
sensació que part de la
comarca s’havia posat
d’acord i s’anava
desplaçant de poble en
poble, de festa en festa.

Hi havia les fotos de
primera hora, amb la gent
somrient, aguantant la
mirada de la càmera amb
aplom. Les que es
realitzaven en el transcórrer
de la vetllada, solien ser
més esbojarrades, les
típiques fotos de grup o
fent posats divertits. De les
d’última hora, n’hi havia
algunes que no deixaven
en gaire bon lloc els
retratats, en aquests
moments vagament
conscients molts d’ells i
sota les primeres llums del
matí.

Entre els subjectes
que es repetien
invariablement, sempre
recolzat a la barra, amb cara
d’estar de tornada de tot i
d’haver-se begut un mar
de combinats, hi havia el
bo del Ton de la Reguereta.
Un home a qui li van retirar
el carnet per decret
ministerial, però que, pel
que es veia, no s’havia
perdut ni la festa major
d’Agulló.

M’havia picat la
curiositat, així que vaig
anar a trobar-lo a la tasca
on sol passar les hores
baixes del vespre.
- Bona tarda Ton. –li vaig
dir- Escolta, he estat veient
fotos de les festes majors
i, noi, no te n’has deixat
cap. No sabia que tenies
aquesta afecció tan forta...

Entrevistes freaks.

Tribut a les Festes Majors.
Inyaqui Olarte Vives
------------------------------------------------------------------------------------------------

Lo Ton va mirar al
sostre, com demanant a
nostre senyor què havia fet
ell per merèixer aquest
càstig. Finalment, resignat,
es va girar cap a mi i va
declarar.
- Vull que et quedi clar, jo
seré un gateres, però
sempre he estat un home
apegat a les tradicions i
disposat a fer qualsevol
cosa, dins les meves
possibilitats, per vigoritzar
la comarca i contribuir que
les nostres festes locals
siguin un èxit esclatant!

Em vaig quedar astorat.
Quina resposta més
madura i raonada! Vaig
rumiar un moment, mentre
lo Ton tornava a xarrupar,
amb cara d’autocom-
plaença, el seu vas de
whisky gairebé sense gel.
Aquí hi havia alguna cosa
que no quadrava. Vaig
tornar a insistir:
- Va, amb sèrio, Ton. De què
punyetes t’ha vingut a
aquesta afecció obsessiva
per les festes majors?

Lo Ton, perjudicat com
anava, se’m va mirar de
reüll i a la cara se li va
dibuixar un somriure
trapella. Ell solet va
començar a riure, primer
fluixet i després més fort,
fins gairebé petar-se.
- Els tiquets! –va aconseguir
articular, entre riallada i
riallada, mentre treia
diversos feixos de paperets
de colors on hi havia escrita
la paraula «cubata»- Tinc un
amic que me’ls copia i me’ls
va passant... he agafat uns
pets del quinze i no m’he
gastat ni cinc!

Després d’això, només
em resta agrair la bona
voluntat dels conductors
que no beuen i que porten
a la resta de la tropa de poble
en poble, fent una tasca
impagable per evitar la
consanguinitat i l’endo-
gàmia.
----------------------------------------------

Aquesta setmana
passada, La Vanguardia ha fet
públic el resultat de
l’enquesta «És vostè partidari
de consumir transgènics?»
De les 2386 persones que han
votat, el 80% ha dit NO, el 17%
SÍ i el 3% NS. Fa un mes, en
l’enquesta «Aprovaríeu que a
Catalunya es prohibissin els
cultius transgènics?», el
resultat, quan vaig votar, tenia
exactament els mateixos
tants per cents que ara
aquesta.

Mentre l’opinió pública,
els consumidors, es
posiciona clarament en
contra, fa un mes, CiU, PSC i
el PPC es van unir per a
impedir que prosperés la ILP
que havia presentat Som lo
que Sembrem al ple del

Parlament català. D’aquesta
manera es va impedir que hi
hagués discussió, perquè
només calia parlar-ne,
escoltar totes les veus. El
partit socialista al govern,
amb Cristina Narbona com a
ministra, era molt més crític
amb els transgènics, ara
sembla continuador de l’era
Aznar.

Està clar que la feina dels
lobbis de pressió està
recollint els seus fruits. Està
clar que les indústries
agroquímiques que han
invertit cents de milions de
dòlars i d’euros en aquesta
«aventura», volen recuperar
tan aviat com sigui possible
les inversions fetes en
investigació i desenvo-
lupament. Gairebé no sabem

Els consumidors opinen
Montserrat Esquerda, membre d’Slow Food
--------------------------------------------------------------------------------------------------

El sol té pressa cada cop
més per acostar-se a la posta.
El cel es fa vermell més d’hora
cada dia que passa. Els troncs
uniformes de l’enfilall
d’arbres que flanquejen el
passeig de la ciutat semblen
columnes brunes que es
destaquen sobre un fons
d’or cada dia menys intens. I
és que la plàcida sensació de
veure morir l’estiu, ha arribat
per fi. La calor, el descontrol,
les aglomeracions, els melics
al vent, l’olor de crema solar…
són ja records que el
setembre s’encarrega de tirar
avall. És l’hora de tornar a
agafar el rellotge, de posar-li
les piles i de saber que, a
partir d’ara, serà ell qui ens
manarà i no a l’inrevés com
ho hem fet durant els darrers
tres mesos. L’estiu és temps,
a partir del setembre, les
nostres vides són rellotge

Ah, el setembre, un més
deliciós que, com cap altre,
ens evoca la sensació que tot

es reubica de nou. Un
recomençament necessari i
vital. Un punt i a part que em
fa pensar inclús que l’any no
comença a final de
desembre, sinó que ho fa el
primer del novè mes. Un mes
on creix la paleta de colors,
on augmenten les olors i on
es palesa que la vida torna al
seu cabal habitual. Els nens,
maleint-ho tot, canvien la
piscina pels llibres de deures.
Els pares desen els bikinis i
les bermudes per les sabates
i les corbates, i els
universitaris intenten superar
les assignatures que van
quedar al juny, conscients
altra volta que aquest any
tampoc, que si no ho van fer
d’abril a juny, de juliol a
setembre encara menys.

El setembre, un bronzejat
vingut a menys, una lleugera
brisa que comença a fer
caure alguna fulla que albira
la futura alopècia dels arbres,
el para-sol tancat i la guitarra
a l’armari. Les terrasses amb
poc quòrum. Una plaent
tornada a la normalitat
després del feixuc, enganxós
i mandrós estiu, cada cop
més accelerat i dirigit. Ningú

Setemebre
Àlvar Llobet
-------------------------------------------------

res dels efectes a llarg termini
en la salut humana i molt
menys, en els animals, les
plantes i la resta de cultius.
Però això a les companyies de
llavors no els preocupa gens,
el que volen és repartir-se el
«pastís gegantí planetari» que
representa aquesta indústria,
per cert la més impopular de
la història.

Per això no volen perdre
el temps amb anàlisis de
riscos, en tot cas aquestes es
faran sobre la marxa... per això
Espanya continua ignorant la
moratòria que des de fa 11
anys van adoptar tots els
països europeus.

Per tot plegat, potser la
manera més directa que tenim
de controlar allò que mengem
és participar en el cultiu i la
distribució dels nostres
aliments, formar part d’una
cooperativa de consum, i
consultar la Guia Roja i Verda
de Greenpeace.

s’ha d’escapar del ramat.
Tothom ha de marxar de
vacances, s’ho ha de passar
bé, ha d’estar moreno, i per
acabar-ho de fer bonic, al
tornar, ha de tenir el que en
diuen síndrome post-
vacacional. Semblarà sinó,
que no ha estat un període
estival complert.

L’accelerament de la vida
és un fet que ni a l’estiu ens
en podem desempallegar.
Que passa si algú diu que ha
passat un estiu avorrit? O
relaxat? O pensant?
Simplement veient la vida
passar? Probablement el
posarien a les potes dels
cavalls. El millor estiu és aquell
que el dediques mirant  i rient
d’aquella gent que s’esvalota
quan arriba la calor.
Lentament, va arribant la
tardor. Les pluges, les
bufandes i les jaquetes. Les
piscines quedaran buides,
l’aigua s’enverdirà, i els
socorristes penjaran les cares
ulleres de lupa gran i els
minúsculs bikinis.

Comença altre cop la vida.
És el despertar per continuar
endavant. Sempre endavant.
---------------------------------------------------
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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

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 proper dissabte
19 de setembre, el car-
rer del Pont de Balaguer
acollirà la tercera Mos-
tra d’Antics Oficis amb
la presència d’un total
de 25 parades amb el
mateix nombre d’arte-
sans d’oficis que poc a
poc s’han anat perdent
de la nostra societat. La
Mostra està organitzada
per l’Associació de Ve-
ïns del Centre Històric i

es celebrarà durant tot el
dissabte.

D’altra banda, el diu-
menge 20 es celebrarà la
IX Fira d’Entitats.

EL proper dissabte 19 de

setembre es celebra la

III Mostra d’Antics Oficis

Mostra d’Antics Oficis

Organitzada per

l’Associació de Veïns

del Centre Històric es

celebrarà durant tot

el dia al C/ del Pont

Les estades infantils acullen més d’un

centenar de nens i nenes en 4 torns
Aquestes estades muni-

cipals van adreçades a tots
els nens i nenes de la ciutat i
pretén ser un servei obert a
tots els pares que ho neces-
sitin.

Les estades van co-
mençar la segona quinzena
del mes de juliol i acabaran el
14 de setembre i els nens
s’inscriuen per quinzenes. La
novetat d’enguany ha estat
l’ampliació de l’horari, de
8’30h a 15h, amb possibilitat
d’utilitzar el servei de
menjador. Aquesta ampliació
es deu a la voluntat que té
l’ajuntament en oferir un
servei pels pares que
treballen.Estades infantils als Putxinel·lis

Balaguer acull la presentació de la

Xarxa Nacional de Cinema el dia 19
El proper dissabte 19 de

setembre, la Sala d’Actes de
l’Ajuntament acollirà la pre-
sentació de la Xarxa Nacio-
nal de Cinema, a partir de les
21,30 hores.

La presentació correrà a
càrrec del director de cinema
Ventura Pons, i a continuació
es projectarà la pel·lícula Fo-
rasters del mateix director de
cinema català.

L’Ajuntament projectarà
de manera periòdica cinema
català.

La novetat d’enguany ha estat l’ampliació horària

fins a les 15 hores amb servei de menjador

Forasters de Ventura Pons
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Jaume Gilabert clou la Fira de Sant

Bertomeu i del Meló d’Artesa de Segre
El president de la Dipu-

tació de Lleida, Jaume
Gilabert, va presidir el pas-
sat diumenge la cloenda de
la 566 Fira de Sant
Bertomeu i XXX Fira del
Meló d’Artesa de Segre,
acompanyat del seu alcalde,
Domènec Sabanés.

El president de la
Diputació va recordar la
importància de la celebració
de fires d’aquest tipus al
territori per l’impuls que se
li dóna a cadascuna de les
comarques on es celebra. Cloenda de la Fira del Meló

La Bibilioteca posa a

disposició els audiollibres
Des del passat mes de

juny la Biblioteca ha posat
a disposició dels seus usu-
aris un nou format de docu-
ment: els audiollibres. Però
què són els audiollibres?
Un audiollibre és una obra
literària editada en suport
àudio i pensada per ser es-
coltada.

L’audiollibre, entès com
a llibre enregistrat, neix als
Estats Units ara fa més de
cinquanta anys. A partir dels

anys seixanta se’n van
començar a editar en casset,
la qual cosa contribuí a la
seva popularització a tot el
mercat anglosaxó. Amb la
consolidació d’Internet i
dels nous recursos
tecnològics, es converteix
en una realitat present a les
principals cultures
europees.

La biblioteca posa a la
disposició dels lectors una
quinzena de títols.

El proper dilluns 14
de setembre s’inicien els
cursos de les diferents
escoles d’ensenyaments
artístics de Balaguer.
Així, l’Escola d’Arts
Plàstiques, l’Escola
Municipal de Música,
l’Escola de Dansa i
l’Escola Municipal de
Gimnàstica Rítmica,

iniciaran les seves
classes del curs 2009-
2010, amb renovades
il·lusions de cara al nou
curs escolar.

Els interessats en
participar en qualsevol
d’aquestes escoles es pot
adreçar a les secretaries
de cada escola o a les
oficines de l’Impic on
se’ls informarà dels
passos a seguir per la
matriculació als cursos.

D’altra banda, el
dilluns 14 de setembre
també s’inicia la
temporada de la piscina
coberta amb diferents
cursos i programes.

Inici dels diferents cursos

d’activitats artístiques de les

escoles municipals de Balaguer

Piscina Coberta de Balaguer

D’altra banda, a partir

del dilluns 14 de

setembre també

s’inicia el nou curs de

la piscina coberta
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Anuncis breus classificats

IMMOBLES

-------------------------------------
ES TRASPASSA bar a
Balaguer. Raó tel.
605060510.
-------------------------------------
ES LLOGA pis molt cèn-
tric i assolejat. 3 habita-
cions, cuina i bany refor-
mats, amb calefacció i
traster. Raó tels.
973445196 - 608047931.
-------------------------------------
PIS EN VENDA, zona c/
Urgell, 65m2, 2 hab.,
menjador 21m2, calef.,
traster, a/a, 3 anys d’anti-
guitat. Impecable. Opció
a mobles. Preu: 100.000
euros. Raó tel. 686016074.
-------------------------------------
ES LLOGA apartament a
Balaguer de 2 habitaci-
ons. Totalment moblat.
Només per a estudiants.
Abstenir-se els NO estu-
diants. Raó tel.
973447320.
-------------------------------------
ES LLOGA àtic a
Barcelona, 3 hab., ascen-
sor, cuina independent,
moblat, prop del Metro
Pubilla Cases (L5) i del
trambaix. Preu: 660
euros+despeses. Raó
tels. 605642959-
695582313-973449036.
-------------------------------------
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.
-------------------------------------
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 LLOGA parquing tan-
cat al C/ Barcelona. Raó
tel. 973448273.
-------------------------------------

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.
-------------------------------------
ES VEN pis al C/ Sant Llu-
ís, nou a estrenar. 4 habi-
tacions, gran saló, 2
banys, 2 terrasses. Raó
tels. 973448409-
686106219.
-------------------------------------
ES LLOGA pis de 130m2

molt cèntric, plaça de l’Al-
guer. 4 hab., 2 banys, 2
terrasses, calefacció cen-
tral, a/a. Totalment mo-
blat. Raó tel. 973451371.

TREBALL

-------------------------------------
ES NECESSITA senyora
per fer feines de la llar a
Bellcaire d’Urgell, de 8
del matí a 3 de la tarda.
Referències. Raó tel.
675789707.
-------------------------------------
S’OFEREIX AGRÒNOM
de 34 anys per portar
granja o finca, amb expe-
riència. Raó tel.
699210441.
-------------------------------------
ES DONEN classes d’an-
glès de primària i ESO.
Raó: 973445126.
-------------------------------------

ES PRECISSA operadora
per marketing telefònic.
Horaris a convenir. Matí
o tarda. Raó tel.
606749764-973450799.
-------------------------------------
PARQUETS SESETS cer-
ca agent comercial amb
experiència. Interessats
enviar currículum vitae a
Parquets Sesets, c/
Barcelona, 3, baixos de
Balaguer.
-------------------------------------

VARIS

-------------------------------------
ES BUSCA noia per a
compartir pis al Passeig
de l’Estació. Pis totalment
equipat. Preu a convenir.
Abstenir-se estrangeres.
Raó tel.  617858163.
-------------------------------------
ES VEN piano elèctric
General Músic, model
RP1 Real PIano Digital,
en perfecte estat. Raó tel.
973448409-686106219.
-------------------------------------
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
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------

www.revistagroc.com
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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 3 de setembre a les 8 de la tarda del 10 de setembre SALA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De les 8 de la tarda del 10 de setembre a les 8 de la tarda del 17 de setembre MARCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De les 8 de la tarda del 17 de setembre a les 8 de la tarda del 24 de setembre ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jacint Verdaguer, 19 baix. - BALAGUER

Tel. 973 447958

COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS
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