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>>BALAGUER
Balaguer comptarà amb l’Escola
Oficial d’Idiomes al setembre

Nova edició del mercat de les
rebaixes el proper divendres 6
----------------------------------------------
>>COMARCA
El COU es promocionarà amb
d’altres equipaments culturals

Miquel Pueyo visita obres de
diferents pobles de la vall d’Àger
----------------------------------------------
>>CULTURA
Antoni Borrell porta el seu
particular Jaume I al Museu

El castell Formós acull una nova
edició de Música als Castells
----------------------------------------------
>>ESPORTS
El Balaguer  2010-2011 comença el
proper dilluns 26 de juliol

Èxit de les 24 Hores de pesca del
passat cap de setmana
----------------------------------------------
>>OCI
El proper diumenge 1 d’agost nou
Concurs de Botifarra

PORTADA
Obert Internacional
d’Escacs

El passat dissabte, la plaça del Museu va acollir una
nova activitat cultural i musical. La primera Trobada
d’Acordionistes de Balaguer, que pren el relleu a la
població d’Anya, vora Artesa de Segre, que la venia
organitzant anualment.

La veritat és que veure vora 400 persones en aquest
recinte exterior del Centre Històric feia força patxoca. El
concert dels 10 participants es va fer molt àgil i el públic
va poder gaudir d’una música que poc a poc es va
perdent, i que cal recuperar, com ho fan aquests músics
amateurs, la majoria d’ells d’edats avançades, que poden
dedicar-se al seu hobby, l’acordió, des de que van deixar
de treballar per la seva jubilació. És d’admirar el seu bon
fer amb aquest tradicional i popular instrument, típic
dels pobles de muntanya, on encara en queden molts
exemples amb plena activitat.

Cal felicitar el Sr. Ermengol Oliva, artífex de que la
Trobada s’hagi pogut fer a Balaguer, a l’Associació de
Veïns del Centre Històric, per incloure-ho al seu programa
d’actes que, sens dubte, ha enriquit amb aquesta trobada,
i a l’Impic per la seva coordinació.

Creiem que és amb actes com aquest, com s’ajuda,
poc a poc, ha revaloritzar el Centre Històric: organitzant
aquelles festes tradicionals que no s’han de perdre, com
la festa dels fanalets d’aquest dissabte, però també
incloent activitats noves que no trenquin amb el tarannà
de l’Associació i del barri, com la trobada esmentada o
la Fira d’antics oficis que s’ha consolidat en els darrers
anys.

Trobada d’acordionistes
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Més de deu mil persones gaudeixen
d’una Transsegre sense incidències

Tres mil tripulants i 275
embarcacions estaven pre-
parades a les 4 de la tarda, al
port de Camarasa. Era el pas-
sat 10 de juliol i una nova
edició de la Transsegre, la 26
ena, estava a punt de comen-
çar.

Les altes temperatures
eren protagonistes en una
festa que amb aquests anys
d’història s’ha convertit en
una de les més divertides i
participatives de totes les
que es fan a Catalunya. Més
de deu mil persones van pas-
sar per la capital de la No-
guera durant el cap de set-
mana, gaudint de la baixada

de les barques des de
Camarasa fins a Sant
Llorenç, el dissabte i des del
partidor de Gerb fins a
Balaguer, el diumenge al
matí.

El dissabte a la nit, la
gran festa nocturna, que va
iniciar-se amb el sopar po-
pular al parc de la Trans-
segre, mentre l’espectacle

Arribada multitudinària a Balaguer

Bollywood actuava a l’esce-
nari. A partir de les 12 de la
nit, un espectacular
piromusical a càrrec de la
prestigiosa pirotècnia Igual,
donava pas al concert que
va durar fins a altes hores de
la matinada.

El diumenge al matí
mentre s’esperava l’arribada
de les barques, espectacles
infantils, remullades i el ba-
teig dels cocodrils, per
aquells nens i nenes d’entre
10 i 17 anys, que van voler
tenir el carnet de membre
Transsegre, sense tenir l’edat
per participar de la baixada.
Els més joves es van “bate-
jar” en una piscina col·locada
al mateix parc de la Trans-
segre, on es van poder remu-
llar. El lliurament de premis
va ser per la barca més origi-
nal, pels que venien de més
lluny, o la embarcació més
nombrosa, entre d’altres.

La Transsegre al pantà de Sant Llorenç

Les 275 embarcacions i
més de 3.000 mariners
van participar d’una
edició marcada per les
altes temperatures

El passat 8 de juliol,
l’alcalde de Balaguer
Miquel Aguilà va assistir
a l’acte de presentació i
signatura del protocol de
col·laboració amb el Pla
de Millora Estadística per
a les Oficines de Turisme,
patronats i punts
d’informació del territori
que va tenir lloc a l’Oficina
de Turisme de Guissona.

L’acte va ser presidit
pel President de la
Diputació de Lleida,
Jaume Gilabert, i va
apuntar que amb aquesta
iniciativa la Diputació fa
una aposta clara per tal de
tenir una informació
exhaustiva de tot el
territori per tal de saber en
tot moment com està el
mercat turístic de Lleida.

Aquest pla també

beneficiarà a les Oficines
de turisme, que en aquest
moment s’hi ha adherit
18, ja que permetrà gaudir
d’una àmplia informació
sobre el perfil del visitant
que cerca l’oficina, les
seves preferències, llocs
de procedència i
motivacions així com
també permetrà a cada
oficina obrir uns camps
concrets de treball que
facilitaran la seva tasca,
com el control de
publicacions, etc...

Balaguer s’acull al Pla de
millora Estadística de les
Oficines de Turisme

Presentació del Pla de millora de les oficines

El pla va presentar-se
el passat 8 de juliol a
l’oficina de Turisme
de Guissona per part
de Jaume Gilabert
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L’Escola Oficial d’Idiomes obrirà el
setembre amb un total de 60 places

L’Associació Gent
Gran La Noguera organit-
za una nova activitat que
s’anomena «Sardana al
Barri».

Amb aquesta activitat
es pretén apropar la
nostra dansa tradicional
com és la sardana, als

ciutadans de Balaguer
barri a barri. L’activitat
consisteix en organitzar
unes ballades amb la
Colla Sardanista de
Balaguer, i després, es
dóna l’oportunitat de
ballar plegats amb tots
els assistents.

L’Associació Gent Gran porta
la sardana a tots els barris

Sardana al barri

Presentació de l’Escola Oficial d’Idiomes

La delegació de l’Escola
Oficial d’Idiomes a Balaguer
oferirà, a partir del proper mes
de setembre, un màxim de 60
places per als cursos de se-
gon i tercer d’anglès, a l’insti-
tut Ciutat de Balaguer.

El departament d’Educa-
ció de la Generalitat conside-
ra que la majoria d’alumnes
disposa dels coneixements
bàsics que ofereix l’ensenya-
ment obligatori, i es per
aquest motiu, que han deci-
dit per estrenar aquesta dele-
gació a la capital de la Nogue-
ra, amb cursos avançats d’an-
glès.

El director de l’EOI de
Lleida, de la qual dependrà la
de Balaguer, Joan Ramon
Zaballos va indicar que la pre-
visió es impartir només el ci-
cle superior, de tercer a cin-
què.

L’institut Ciutat de Balaguer acollirà els cursos de
segon i tercer d’anglès, amb 30 alumnes per grup, a
partir del proper mes de setembre
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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 !

Centre Mèdic Pere III

Av. Pere III, número 10, entresòl. Balaguer

Centre Mèdic Pere III

Av. Pere III, número 10, entresòl. Balaguer

Dr. Jaume Canal
Medicina General i mútues

Tel. 607 787 338

Visites:
dilluns, dimecres i divendres, de 17 a 20 h

Artur Mas inaugura, oficialment, el
nou local de Convergència a Balaguer

El president de Conver-
gència i Unió, i candidat a la
presidència de la Generalitat
de Catalunya per la coalició
nacionalista, va visitar la ca-
pital de la Noguera, el pas-
sat dijous 8 de juliol.

En el decurs de la visita,
el president de CiU va inau-
gurar, oficialment, la nova
seu de Convergència demo-
cràtica de Catalunya a

Balaguer, ubicada a la plaça
del Mercadal, 45 de la capi-
tal de la Noguera, i va pro-
nunciar una conferència, en
la que va demanar la unitat

Artur Mas va visitar Balaguer

de tots els grups parlamen-
taris catalans de cara a la
manifestació del dia 10, i per
defensar l’Estatut de Catalu-
nya, després de la sentència.

Nova edició del mercat de les rebaixes,
el proper divendres 6 d’agost

El proper divendres, 6
d’agost, l’Associació de Co-
merciants Balaguer 2021, or-
ganitzarà un cop més una
nova edició del popular mer-
cat de les rebaixes, al passeig
de l’Estació, en el que durant
tot el matí, els comerciants
oferiran tot tipus de produc-
tes rebaixats de preu.

Especialment s’hi podran
trobar articles de moda, de la
llar i calçat a un preus d’es-
càndol.

El president de CiU va
realitzar una
conferència a Balaguer,
on va demanar la unitat
per defensar l’Estatut

Des de que es va
posar en marxa el
Projecte Àgape, a
principis d’aquest any, de
les 325 sol·licituds
rebudes en demanda
d’ajuda en aliments, 321
van ser resoltes
favorablement fins a
finals del mes de juny. Un
67 per cent dels
demandants han estat
estrangers i un 33 per
cent, persones
autòctones.

Les entitats referents

del Projecte Àgape són
Creu Roja, Consell
Comarcal de la Noguera i
Càritas Parroquial de
Balaguer, amb la
col·laboració de La Caixa.

Del percentatge total
de sol·licituds, 168
corresponen a homes i
153 a dones.

Els beneficiaris han
estat en primer lloc les
famílies nuclears (32 per
cent), seguits de les
nombroses (28%), les
unipersonals (23%),
monoparentals (10%) i les
parelles (6%).

Un 56 per cent de les
sol·licituds van ser
rebudes al Consell
Comarcal, un 34 per cent
a Càritas de Balaguer i un
10 per cent a través de la
Creu Roja.

Balanç del projecte Àgape,
des de que es va posar en
marxa a principis d’any

Projecte Àgape

S’han resolt un total
de 321 demandes de
les 325 sol·licituds
d’ajuda en aliments
des de principis d’any

Mercat de les rebaixes
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El passat dilluns van iniciar-se les
estades infantils a la llar Patufet

El passat dilluns 19 de
juliol, van iniciar-se les esta-
des infantils de l’estiu 2010,
a la llar d’infants Patufet,
obertes a tots els nens i ne-
nes d’entre 4 mesos i 3 anys.

Les estades es dividei-
xen en 4 torns, tres quinze-
nals i el darrer, d’una setma-
na de durada, des del 28
d’agost al 3 de setembre,
abans que comenci el curs
escolar.

Durant les estades, els
més petits realitzen diferents
activitats de plàstica, psico-
motricitat, música i cançons
i jocs de pati, des de les 8,30
del matí fins a les 3 de la tar-
da, amb dinar inclòs.Estades infantils a la llar d’infants Patufet

L’Oficina Jove organitza un taller
d’auto maquillatge i perruqueria

Una vintena de joves de
Balaguer i comarca han par-
ticipat durant els dies 7, 14 i
21 de juliol, en un taller d’au-
to maquillatge i d’auto per-
ruqueria a càrrec de  Cebado.

Durant tres sessions de
2 hores cadascuna, tots els
participants han pogut
aprendre tècniques de
maquillatge bàsiques per fer
un bon ús dels maquillatges
i per treure’n el màxim profit
sense haver d’invertir ni
massa temps ni diners.

Organitzades per l’Institut Municipal Progrés i
Cultura, acullen nens i nenes de 4 mesos a 3 anys

El programa del Taller
de les Arts és una propos-
ta de l’ Institut Municipal
Progrés i Cultura, on hi
participa l’Escola Munici-
pal d’Arts Plàstiques, l’Es-
cola Municipal de Músi-
ca i l’Aula municipal de
Dansa, adreçat a infants,
nois i noies d’edats com-
preses entre els 4 i els 10
anys, per tal d’omplir
d’una manera educativa i
cultural part de les vacan-
ces d’estiu, combinant
amb les diferents ofertes

esportives que també ofe-
reix l’ajuntament de
Balaguer, a través de la
seva regidoria d’esports.

L’objectiu principal és
aconseguir que els nens i
nenes estimulin la seva
capacitat artística
mitjançant la plàstica i la
dansa.

Aquest programa té
una durada d’un mes
repartit per setmanes.

Cadascuna d’elles la
dediquen a algunes
pel·lícules de dibuixos
animats relacionant tots
els treballs manuals i les
danses i cançons en la
temàtica en concret.

Aquesta setmana, per
exemple, treballaran
sobre Les tres bessones,
unes nenes molt estima-
des per tots els infants.

Una quarantena de nens i
nenes participen al Taller de
les Arts durant el juliol

Taller de les Arts

Els nens i nenes
treballen els dibuixos
animats a través de la
plàstica, la música i
la dansa

Taller de maquillatge
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L’Ajuntament de Vallfogona de Balaguer

convida a tothom a gaudir de la

Festa Major de l’Hostal Nou i La Codosa
els dies 23, 24 i 25 de juliol

El dissabte dia 24 es
celebrarà la refrescant
festa de l’escuma, on tan
grans com petits, gaudi-
ran d’un excel·lent bany
d’escuma, per refredar
les altes temperatures
que estem patint aquest
estiu.

La festa començarà
tot just s’acabi la rua que

es farà pels carrers de
l’Hostal Nou a partir de 2/
4 de 6 de la tarda amb la
Xaranga “Mai toquen B”.

Després del bany
d’escuma la comissió de
festes repartirà coca i xo-
colata per a tothom, per
tal de recuperar forces i
poder continuar gaudint
de la seva Festa Major.

La festa de l’escuma, la més
esperada pels joves en
aquest estiu tant calorós

Festa de l’Escuma a l’Hostal Nou

L’Hostal Nou i la Codosa celebren la
seva Festa Major del 23 al 25 de juliol

L’Hostal Nou i la Codosa
celebren un any més la seva
Festa Major d’Estiu els dies
23, 24 i 25 de juliol. La celebra-
ció dels actes s’alternen en-
tre els dos nuclis de la zona,
l’Hostal Nou i la Codosa, i en
aquesta edició serà la zona de
l’Hostal Nou la que aplegarà
els diferents i variats  actes
de la Festa Major.

El divendres 23 de juliol

La majoria d’actes es celebren a la pìsta esportiva de l’Hostal Nou

La ubicació de tots els actes de la Festa Major
d’enguany es celebrarà a la zona de l’Hostal Nou, ja
que l’any passat es van celebrar a la Codosa

es donarà el tret de sortida de
la Festa Major de l’Hostal i la
Codosa, amb un gran espec-
tacle de màgia i acrobàcia a
partir de 2/2 de 12 de la nit a la
zona de l’Hostal Nou.

Ja el dissabte dia 24, co-
mençaran els actes a partir de
2/4 de 6 de la tarda, amb la
celebració d’una rua pels car-
rers de la zona amb la xaran-
ga “Mai Toquen B”, on grans

i petits seguiran i recorreran
al compàs de la música els
diferents carrers de l’Hostal
Nou, per acabar amb una re-
frescant festa de l’escuma per
als més joves i després una
gran xocolatada per a tot-
hom.

A les 10 de la nit, es cele-
brarà el tradicional sopar de
Festa Major, i en acabar l’or-
questra Liberty amenitzarà la
sessió de ball.

El diumenge 25 de juliol,
hi haurà una audició i ballada
de sardanes amb la cobla
“Ciutat de Cervera” i a les 8
del vespre l’orquestra “Cafè
Latino” clourà la Festa Major.
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Música i moltes activitats en la Festa
Major de L’Hostal Nou i la Codosa

Programa d’Actes

DIVENDRES dia 23

23.30 Gran espectacle de màgia i
acrobàcia a càrrec del grup
Beijimg Acrobats i
el Mag Eugeni.

DISSABTE dia 24

17.30 Rua pels carrers de l’Hostal Nou
amb la xaranga “Mai toquen B”.
A continuació, festa de l’escuma
per als més joves, i tot seguit
xocolatada per a tothom.

22.00 Sopar de Festa Major

24.00 Ball amb l’orquestra Liberty.

DIUMENGE dia 25

13.00 Concert i ballada de sardanes amb
la cobla “Ciutat de Cervera”

20.00 Sessió de Ball fi de festa amb
l’orquestra Cafè Latino.

Tots els actes són GRATUÏTS, excepte
el Sopar de Festa Major.

Xocolatada el dissabte a la tarda

L’Orquestra Liberty actuarà el dissabte 24

El dissabte a la nit es
celebra el tradicional So-
par de Festa Major, on la
majoria de veïns s’asse-
uen en una mateixa taula
amb diferents amics i pa-
rents convidats, per tal de
gaudir d’aquests dies de
Festa Major i de donar ca-
liu al barri.

Aquests sopars
s’acostumen a fer també
durant l’any, a banda del
que es celebra per la festa
major. Així, per exemple,

la nit de Sant Joan l’Hos-
tal Nou celebra cada any
un sopar de germanor, i a
la Codosa, també per la
revetlla de Sant Joan, fan
la botifarrada popular, on
reparteixen entrepans de
botifarra negra i blanca i
refrescos.

Són aquests dies els
moments idonis per fer
poble, per fer barri i per lli-
gar més les relacions soci-
als entre veïns d’una ma-
teixa zona.

El sopar de Festa Major
aplega un gran nombre de
veïns i familars de la zona

El tradicional Sopar de Festa Major

L’Orquestra De Gala el dissabte a la nit



10>> C O M A R C A

Nova trobada de la Taula Intersectorial
de Salut Jove de la Noguera

La Taula Intersectorial de
Salut Jove de la Noguera es
va reunir per segon cop el dia
29 de juny, a l’Oficina Jove de
la Noguera-Bala-guer.  Aquest
òrgan, del qual són membres
el Consell Comarcal de la No-
guera, l’Ajuntament de Bala-
guer, el Servei Educatiu de la
Noguera, la Creu Roja, els
centres d’assistència primà-
ria i els cossos de seguretat
de la comarca, treballa en la
prevenció i la promoció de la
salut entre els més joves.

El COU es
promocionarà de manera
conjunta amb els castells
de Montsonís i de Llordà,
la Col·legiata d’Àger, San-
ta Maria de Gualter i el
Museu de la Conca Dellà.

La Junta de govern
del Consorci del Montsec
ha aprovat la col·laboració
de l’ens amb Castells de
Lleida, diversos
ajuntaments i el Consell
Comarcal del Pallars
Jussà per a la promoció
del Centre d’Observació

de l’Univers d’Àger (COU)
de manera conjunta amb
els castells de Montsonís
i de Llordà, la Col·legiata
d’Àger, Santa Maria de
Gualter i el Museu de la
Conca Dellà.

Els visitants que optin
per aquest tipus d’oferta
combinada podran
gaudir de l’entrada al COU
amb tarifa reduïda i d’un
descompte del 20% en
l’accés als quatre
conjunts monumentals i
al museu.

Amb aquest acord el
Consorci del Montsec
pretén contribuïr al
d e s e n v o l u p a m e n t
integrat del turisme
cultural a l’àrea
d’influència de la
serralada del nord de la
Noguera.

El Centre d’Observació de
l’Univers es promocionarà
amb d’altres equipaments

COU

A través d’un conveni
amb Castells de
Lleida i d’altres
ajuntaments i
consells comarcals

Taula de Salut jove

Més d’un milió d’euros per programes
d’atenció social a la Noguera

L’Ajuntament de Lleida i
els  consells comarcals de
la demarcació rebran aquest
any del Departament
d’Acció Social i Ciutadania
12.211.651,63 euros per
desenvolupar programes
d’atenció social.

Aquest import respon
als convenis entre la
Generalitat i els ens locals per
coordinar i col·laborar en la
prestació i finançament dels
serveis socials. Així ho
recullen els contractes
programa en matèria de
serveis socials  comarcals.
El consell de la Noguera
rebrà un total de 1.037.768,73
euros.Signatura del conveni

A través d’un conveni signat amb el Departament
d’Acció Social i Ciutadania i els ens comarcals
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El Servei d’informació i Atenció a les
dones present a la comunitat 2.0

El delegat del Govern
a Lleida, Miquel Pueyo,
va visitar les obres del
PUOSC que s’estan rea-
litzant a Agulló en l’abas-
tament, sanejament i pa-
vimentació i que sumen
un total de més de 90.000
euros.

 En la visita, Pueyo va
estar acompanyat de l’al-
calde d’Àger, Lluís Ardia-
ca.

El delegat durant la
mateixa visita per la nos-
tra comarca, va visitar
també els treballs realit-
zats a Corçà i La Règola.

Visita de Miquel Pueyo als
pobles de la Vall d’Ager

Visita a Agulló

El SIAD participa de les xarxes socials

El Servei d’Informació i
Atenció a les Dones (SIAD)
de la Noguera reafirma la
seva presència a Internet a
través de les xarxes socials
Facebook, Twitter i LinkedIn,
als quals es pot accedir a tra-
vés dels enllaços de la web
w w w. c c n o g u e r a . c a t /
siadnoguera.

Un estudi realitzat per
Brian Solis, expert en
l’Online PR and Social
Media, destaca que les do-
nes superen en nombre els
homes en la participació a
les xarxes socials, i conclou
que els social media estan
més feminitzats.

Per tant, un servei com
el SIAD que s’adreça a les
dones ha de poder oferir a la
població les noves eines de
participació: les xarxes soci-
als.

Segons un estudi tècnic, les dones superen els
homes en la participació a les diferents xarxes
socials com Facebook, Twitter o Linkedln
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Tel. 973 450 808
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Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER

La Trobada d’Acordionistes reuneix
unes 400 persones a Balaguer

La primera Trobada
d’acordionistes de
Balaguer, organitzada con-
juntament per l’institut Mu-
nicipal Progrés i Cultura de
Balaguer i l’Associació de
Veïns del Casc Antic, va ser
tot un èxit de públic, ja que
va reunir prop de 400 perso-
nes que van fer petita la pla-
ça dels Comtes d’Urgell de
Balaguer, el passat dissab-
te.

En aquesta trobada hi
van participar un total de
deu acordionistes de tot
Catalunya, destacant la pre-
sència de dos acordio-
nistes amateurs de la pobla-
ció de Balaguer.Trobada d’acordionistes

Syrinx actuarà al Castell Formós, el 24
de juliol, en el cicle Música als Castells

Enguany, el grup de
música de cambra “Syrinx”
seran els encarregats
d’amenitzar la vetllada amb
un espectacle musical de
caràcter líric basat en un re-
pertori que comprèn des de
grans obres de la literatura
clàssica musical fins als te-
mes catalans més popu-
lars. “Syrinx” és un grup de
música de cambra integrat
per quatre mestres de llar-
ga i variada trajectòria inter-
pretativa que ens farà pas-
sar una bona estona tot
gaudint de les seves inter-
pretacions sota un punt de
vista diferent al que els
grans clàssics ens han acos-

La Trobada va comptar amb la presència de 10
acordionistes d’arreu de les comarques catalanes

Aquest divendres
passat va tenir lloc l’acte
oficial d’inauguració de la
exposició titulada “Esce-
nes imaginades de la vida
de Jaume I” que repassa
moments de la vida del
monarca coincidint amb
la commemoració dels
800 anys del seu naixe-
ment.

Aquesta mostra ha
estat produïda per la sala
Montsuar de l’ Institut
d’Estudis Ilerdencs i
inaugurada pel president
de la Diputació de Lleida,
Jaume Gilabert acompa-
nyat per l’alcalde de
Balaguer, Miquel Aguilà,
el president del Consell

Comarcal de la Noguera,
Vicent Font, la directora
del Museu, Carme Alòs, la
regidora de cultura de
l’ajuntament, Ma Àngels
Missé i el propi artista,
Antoni Borrell.

En els diferents qua-
dres exposats, concre-
tament setze pintures
realitzades a l’oli sobre
teles de grans dimen-
sions, es pot fer un
recorregut per la vida de
Jaume I reconeixent els
principals fets històrics
que van marcar la seva
trajectòria com a conque-
ridor i guerrer, plasmats
en aquestes pintures.

El president de la
Diputació de Lleida va
manifestar que atès a
l’interès que revesteix
aquesta exposició viatjarà
a les diferents poblacions
on van ocórrer aquests
fets sortint de Catalunya i
arribant a Montsó i fins
inclús a Xàtiva.

Antoni Borrell exposa al
Museu de la Noguera fins el
proper 1 d’agost

Presentació de l’exposició

Borrell ha plasmat la
vida de Jaume I en 16
grans pintures que es
troben al Museu de la
Noguera

Concert de Syrinx al Castell Formós

tumat. Els musics que com-
posen aquest grup són
Anna Borrego, soprano,

Montse Sanahüja, violon-
cel, Carles Fortuny, flauta i
Toni Rodríguez al piano.



13<<L E C T U R A

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

Indesinenter

Refresc efervescent, oferint
delicadeses,
bullint de cor a cor
per camins i dreceres, pels anys.
Deliri permanent, pomet de vida,
idil·li, via làctia,
on la terra és petita, per un bé
tan gegant.
Cambra del paradís allotjada al seu cos.
Poliment de perfeccions, elàstic,
renovellat cada dia,
esdevingut un altre.
Collage sorprenent, fantàstic,
de llisos afermats i plecs mengívols,
que sadollen del tot.
Simbiosi valent, enigmàtic poder,
magnànima mirada.
Creuer feliç. Viatge astral,
singladura llarga,
elixir d’un bell desig. Bella vida.
Bella estança. Benestar.

La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres

En Simon, la Garance i
la Lola, tres germans que
han passat de la trentena,
intueixen que la celebració
del casament del seu cosí
serà d’allò més avorrida i
pesada. Així, de sobte, just
quan la cerimònia
comença, decideixen
escapolir-se i agafar el
cotxe per anar a visitar el
seu germà petit, en
Vincent, que treballa com
a guia turístic en un antic
castell.

Al llarg d’unes hores,
els quatre germans
s’oblidaran dels fills, les
parelles, els divorcis i les
mil i una mundanitats
quotidianes i passaran els
minuts recordant i també
reviuran els temps feliços
de la seva infantesa,
recuperant la sinceritat i
complicitat que tenien de
quan eren petits.

A gust amb la vida

Autor: Anna Gavaldà

Gènere: Novel·la

Kim

Autor: Rudyard Kipling

Gènere: Literatura

Un regal per a tota la

vida

Autor: Carlos González

Gènere: Infantil (+6)

Obra mestra de Ki-
pling i una de les grans
narracions de tots els
temps, Kim ens explica la
història de Kimball O’Ha-
ra, a qui tothom anomena
Kim, orfe d’un soldat de
l’exèrcit holandès. L’acció
es desenvolupa a la Índia
colonial britànica, on el
jove i astut Kim coneix un
lama tibetà, el qual li
canviarà totalment el curs
de la seva vida. El lama es
proposa trobar un riu
místic, i el noi decideix
acompanyar-lo i guiar-lo.
Aquest viatge però, amaga
una missió secreta: con-
vertir el noi en un futur
membre dels serveis
secrets. Kim és un viatge
iniciàtic i una novel·la
d’aventures, que d’ençà
que es publicà el 1901, no
ha parat d’enlluernar
milers de lectors.

El pediatre Carlos
González torna amb una de
les seves grans passions:
la defensa de la lactància
materna. Hi ha moltes
teories que parlen dels
beneficis de l’alletament
matern, però en aquest
llibre no ens vol explicar el
perquè, sinó, com s’ha de
fer. Tampoc pretén convèn-
cer a cap mare perquè doni
el pit, ni intenta demostrar
que fer-ho és «millor». La
seva intenció és oferir
informació pràctica a
aquelles mares que
desitgen donar el pit
perquè ho facin sense
estrès i en gaudeixin.

Un llibre fàcil de llegir,
no només per a mares,
sinó també per professio-
nals i familiars que vulguin
ajudar els nous pares els
primers dies del naixement
del seu nadó.

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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El primer equip del Balaguer inicia la
pretemporada el dilluns 26 de juliol

El primer  equip del Club
Futbol Balaguer iniciarà la
seva pretemporada el proper
dilluns 26 de juliol, amb una
plantilla renovada, tot i que
continua la columna verte-
bral de la passada tempora-
da.

Fins a la data han causat
baixa jugadors com Iban
Parra, Cifuentes, Roberto,
Romero, Marc Pujol,
Nogareda, Ermengol, Raya,
Antunez,  fins al moment,
mentre que ja han renovat
Nogués, Tenorio, Giribet,
Ramón, Ruben Egea, Jordi
Dago, Ciruela y Genís. Tam-
bé s’incorporen al primer

equip els jugadors del filial,
Monforte y Figueres, i retor-
nen al club Albert Jiménez i
el porter Dida, que la tempo-
rada passada van defensar
els colors del Cervera. Com
a cares noves pel club cal
destacar fins al moment les
incorporacions del defensa
Valerí, procedent del Fraga,
el punta Cesar, també pro-

Valeri, un important reforç per la defensa

cedent del Fraga, i Adrià
Pons, provinent de la Unió
Esportiva Lleida.

Durant aquests dies
s’aniran incorporant la resta
de fitxatges fins a cobrir la
totalitat de la plantilla, tot i
que cal comptar també amb
els joves jugadors del filial
que faran la pretemporada
amb el primer equip, com
son Andreu Martínez, Raul
Carrasco, Jaume Estrada o
Sergi, que segurament tin-
dran les seves oportunitats
durant la temporada que
s’iniciarà el darrer diumenge
del mes d’agost.

Actualment, el cos tècnic
i la junta gestora estan tan-
cant tots els partits de
pretemporada, que es pre-
sentaran properament. La
joventut i la gent de casa, fan
d’aquesta plantilla, la més
“balaguerina” de les darreres
temporades.

Presentació d’Albert Jiménez

FUTBOL>> S’està
confeccionant una
plantilla il·lusionant,
molt jove i plena de
jugadors de casa

Lluís Elcacho continu-
arà una temporada més
com a entrenador del pri-
mer equip del Balaguer,
després de que la passa-
da temporada acabés en
una meritòria desena po-
sició, després d’un mal
inici de temporada.

Lluís Elcacho conti-
nua mantenint la seva
confiança en el seu segon
i preparador físic Igor
Lavayen i l’entrenador de
porters i delegat de
l’equip, Andreu Martínez.

D’altra banda, també
s’ha incorporat al club, la
figura del gerent, amb
Abel Cabrerizo, i la crea-
ció de la nova Junta ges-
tora de l’entitat, formada
per Josep Burgués,
Carlos Roiger, Josep Pri-
or i Marc Montoliu, que

estan treballant per con-
feccionar la nova plantilla
i organitzar una nova tem-
porada de tot el futbol
base, des dels babys fins
al Balaguer B, passant per
l’equip de futbol sala, i els
veterans.

Lluís Elcacho va mani-
festar que està il·lusionat
a les portes d’iniciar una
nova temporada, amb una
plantilla renovada, molt
jove, però amb moltes ga-
nes de fer grans coses en
el campionat.

Lluís Elcacho continuarà una
temporada més com a
entrenador del primer equip

Lluis Elcacho continua com a entrenador

FUTBOL>> El tècnic
continua tenint la
col·laboració d’Igor
Lavayen i Andreu
Martínez al cos tècnic
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Balaguerins al campionat júnior i
absolut jove de Catalunya de natació

L’Anna Auberni, l’Eric
Demarchi i la Cristina
Marquina  del Club Esportiu
Natació Balaguer han acon-
seguit les mínimes  per dis-
putar el Campionat de
Catalunya Júnior i absolut
jove d’estiu de natació, que
es va realitzar a la piscina del
Club Natació Sabadell el pas-
sat cap de setmana dies 9,10
i 11  de Juliol.

La Cristina va realitzar les
mínimes per participar en les
proves de 50,100 metres
braça, l’Eric va nedar els 50,
100 metres lliures, i per últim
l’Anna els 800 lliures, així
doncs poden disputar en el
Campionat de Catalunya.Nedadors balaguerins

L’equip aleví del Club Natació Balaguer
participa als campionats de Catalunya
NATACIÓ>> L’equip mas-
culí del Club Esportiu Nata-
ció Balaguer s’ha classificat
per disputar el relleu de 4x100
lliures i 4x100 estils en  els
Campionats de Catalunya
Aleví de Natació que s’ha ce-
lebrat a les instal·lacions del
CN Reus Ploms, on partien
en la 14 i 20 posició de
Catalunya respectivament.
Van nedar el relleu en Nil Pro-
fitós, en Marc Camarasa,
l’Arnau Gracia i en Pere Bar-
bosa. En el campionat de
Catalunya de natació absolut
jove disputat a Sabadell, Cris-
tina Marquina va aconseguir
la 6a posició en la prova de
100 braça  i la 9a posició en

NATACIÓ>> Anna Auberni, Eric Demarchi i Cristina
Marquina als campionats de Catalunya

Equip aleví del CEN Balaguer

els 100 metres del mateix es-
til. Eric Demarchi va quedar
4t de Catalunya en els 50 me-

tres lliures i finalment l’Anna
Auberni va aconseguir la 7a
posició en 800 lliures.

Des del passat dilluns
19 de juliol, i fins al dia 27,
s’està disputant l’Obert
Internacional d’Escacs
“Ciutat de Balaguer”, al
Pavelló polivalent
d’Inpacsa, en la que és la
seva 15ena edició,
d’aquest prestigiós cam-
pionat, considerat com
un dels millors que se ce-
lebren a Catalunya.

El Torneig es disputa
a nou rondes, i compta
amb la participació de no-
ranta-ú jugadors d’arreu
del món, entre els quals
hi ha una vintena de
Grans Mestres i una vin-
tena de mestres Interna-

cionals.
El Torneig està orga-

nitzat pel Club Escacs
Balaguer i dirigit per
Cosme Barrera.

L’Open repartirà un to-
tal de 13.000 euros en pre-
mis.

Per primera vegada a
la història d’aquest Obert
Internacional d’Escacs, el
torneig compta amb un
cartell d’autèntic luxe
amb molts dels jugadors
superant els 2.500 punts,
pujant el nivell del torneig
de manera considerable,
amb molts Grans mes-
tres que mai havien vin-
gut al Obert de Balaguer.

En l’edició anterior, el
guanyador va ser el gran
mestre veneçolà Eduardo
Iturrizaga, empatat a 8
punts amb el Gran Mes-
tre de Bulgaria, Kiril
Georgiev. Els favorits d’en-
guany son Yuri Drozdov-
skij i Dmitry Bocharov.

El 15è obert Internacional
d’Escacs compta amb el millor
cartell dels darrers anys

15è Obert Internacional d’Escacs

ESCACS>> Amb la
participació de 91
jugadors d’arreu del
món, des del passat
dilluns i fins dijous
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Àger acull el Campionat d’Europa d’Ala
Delta fins el proper dia 23 de juliol

Un cop acabat  el campi-
onat d’Espanya d’Ala Delta,
guanyat pel català Marc
Utrillo,  Àger va acollir la in-
auguració del Campionat
Europeu d’Ala Delta i Open
FAI, que es celebrarà fins al
proper dia 23 de juliol a la
Vall d’Àger.

La inauguració ha estat
presidida, entre altres
autoritats, pel president de
la Comissió d’Ala Delta de
la Federació Aèria
Internacional, John
Aldridge, el President de la
Federació Aèria Espanyola,
Manuel Roca, el president de
la Federació Aèria Catalana,

Àngel Ibañez, la delegada
d’esports de la Generalitat de
Catalunya a Lleida, Núria
Ramon i l’Alcalde d’Àger,
Lluís Ardiaca.

El nombre total de
participants és de 95 que
representaran a tots els
països d’Europa, a més a
més, la organització ha
convidat també als següents

Campionat d’Europa d’Ala Delta

països a participar a l’Open:
EUA, Austràlia, Brasil i Japó.

La representació
espanyola esta formada sis
pilots, els catalans Marc
Utrillo, campió d’Espanya;
Pedro Moreli i Joel Miron,
(lleidatans que finalment,
durant el campionat
d’Espanya, ha pogut sumar
els punts necessaris per
accedir a la competició); els
madrilenys Blai Olmos i Blai
Olmos Jr (son pare i fill). Blai
Olmos Jr. ja va guanyar el
preeuropeu disputat l’any
passat a Àger; i l’andalús
Álvaro Idigoras.

La inauguració va
comptar amb la desfilada de
banderes i pilots, en tot
moment amenitzat per una
banda de grallers i va estar
tancada per l’esbart dansaire
del Sicoris Club, donant el
tret de sortida als
participants del campionat.

Campionat d’Europa d’Ala Delta

ALA DELTA>> El
campionat compta amb
la presència de 95
participants de tots els
països europeus

Aquest passat cap de
setmana del 17 i 18 de
juliol han tingut lloc a
Balaguer les XXXIII enes
24 hores de Pesca als
marges del riu Segre a la
capital de la Noguera.

Balaguer ha acollit
una edició més de les ja
tradicionals 24 hores de
pesca al riu Segre, al seu
pas per Balaguer.

Cal destacar que són
les primeres 24 hores que
es varen organitzar en tot
Catalunya. I esdevé un
concurs extraordinari on
poden participar tant
socis com no socis ja que
l’objectiu és fer una festa
més popular i oberta a
tota la ciutadania.

Tot i les altes
temperatures que està
fent aquests dies en

aquesta zona, la gent no
es voler perdre aquesta
festa que ja va sent una
trobada més de cada
estiu.

D’altra banda, la nova
junta ha volgut recuperar
enguany el sopar de
germanor que es feia
històricament, en el
mateix marc on té lloc el
concurs, el dissabte a la
nit, amb la presència de
l’alcalde de Balaguer,
Miquel Aguilà i de molts
assistents.

Les 24 Hores de Pesca arriben
a la seva 33ena edició, amb
una nombrosa participació

24 Hores de pesca de Balaguer

PESCA>> La nova
Junta ha recuperat la
celebració del sopar
de germanor durant el
dissabte a la nit
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Els triatletes Ricard Viola i Pere Pérez
van participar a la Ironman de Nice

Aquest passat cap de
setmana es va disputar
l’Ironman de Nice 2010.

Aquesta cursa és una de
les competicions atlètiques
i esportives més dures del
món.

A la línia de sortida hi
havia prop de 3.000 triatletes
i entre ells es van presentar
dos representants del C.E.
Pedala.cat de Balaguer, en
Ricard Viola i el Pere Pérez.

La cursa de Nice, una de
les més dures del circuit
Ironman constava d’un
recorregut de 3,8 km de

Ironman, la marató que va
celebrar-se en un circuit de
10,5 km recorrent quatre
vegades el Passeig Marítim
de Nice de punta a punta.

Al final la satisfacció dels
dos atletes balaguerins
sembla amagar l’exigència
extrema d’aquesta cursa. El
Ricard va quedar en la
posició 534 amb un temps
total de 11 hores, 22 minuts
i 9 segons, mentre que el
Pere va quedar en la posició
1587 amb un temps de 13
hores, 15 minuts i 49
segons.

Cal destacar que
aquesta era la tercera
Ironman pel triatleta Ricard
Viola i la primera pel Pere
Pérez, els dos són integrants
del Club Pedala.cat de
Balaguer.

natació a la platja de Nice,
en dos bucles de 2,4km
sortida a la sorra i un darrer
de 1,4km.

Seguidament amb la
bicicleta de carretera es
recorrien un total de 180 km
per bona part dels Alps
Marítims en un circuit molt
dur amb 2.100 metres de
desnivell acumulat i un total
de 7 ports o cotes destacant
el col d’Ecre de 21 km,
format per tres tobogans de
6-7 km cadascun, amb
pendents mitges del 6-7%.

El darrer sector de la

Pere Pérez a l’arribada

Uns 240 jugadors han
participat en el Troneig de
Futbol 7 “Ciutat de
Balaguer”,  que compleix
la enguany la seva tercera
edició.

Un any més, el Club
Futbol Balaguer ha volgut
posar en marxa aquesta
activitat esportiva que
cada any guanya més
participants.

Els partits s’han
realitzat al vespre, a partir
de les 20 h al camp

Municipal d’esports des
del 14 de juny fins el 19 de
juliol.

Aquest torneig estava
dividit en dos grups i el
sistema de competició era
amb lligueta entre els
onze equips de cada grup,
paral·lelament.

El guanyador del grup
A, imbatut ha estat l’equip
Tecmon i del grup B,
Ferratges la Noguera; en
segon lloc, del grup A,
Sansi Team, i del grup B,
Golden Gladiators.

Del grup A l’equip
més esportiu va corres-
pondre a Seiman i del
grup B, a Shalom.

A destacar que el
millor jugador del grup A
va ser el Juanjo Alias i del
grup B Andreu Martínez.

L’equip Tecmon, imbatut,
guanya el Torneig de Futbol 7
“Ciutat de Balaguer”

Lliurament del primer premi a l’equip Tecmon

FUTBOL 7>> El
passat dilluns es va
lliura els premis als
equips participants
d’enguany

TRIATLÓ>> Ricard Viola i Pere Pérez participen a
una de les proves atlètiques més dures del món com
és la Ironman de Nice amb bons resultats
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El que ens passa
C.G.A.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quan un és jove pot re-
cordar el seu curt passat i
mirar amb gosadia el seu
futur, malgrat les sorpreses
que de segur sorgiran. Els
dies van passant d’una ma-
nera més aviat lenta i el de-
sitjat costa d’obtindre. Les
necessitats es van superant
i els conceptes van evoluci-
onant, forçosament, amb
els anys. I quan es passa
una indefinible línia et trobes
amb la maduresa i amb unes
fites que mai havies pensat
tenir: s’ha despertat l’afany
de posseir tot allò que no
tens i t’ha de proporcionar
el descans futur. Perquè al-
gun dia algun os ja et fa mal

i preveus que has iniciat la
baixada en la teva cursa vi-
tal: en resum. Vols segure-
tat. En aquest estat el cervell
treballa com mai, i et fa des-
cobrir oportunitats i els di-
ners que necessites, i vas per
ells i quasi de segur seran
teus, tens una força homèri-
ca, quasi tel·lúrica, que t’ho
fa superar tot.

Quan aquesta etapa (de
10 a 15 anys) t’hagi passat,
ja ets un home gran, a vores
de la jubilació. I un nou món
s’obre davant dels teus ulls,
i coses i amics recuperen el
protagonisme que s’havien
aparcat. Ara pots dedicar-te
a ells. N’hauràs de canviar

perquè n’hi ha que surten
falsos, s’han aprofitat de tu i
dels teus amics. Amb dolor
n’has de prescindir doncs no
tenen ni la dignitat ni el va-
lor que tu els donaves. Els
que et quedin són l’únic re-
mei per no rendir-te a l’abra-
çada de la vellesa, i tens prou
hores per poder recordar el
viscut i irremediablement
perdut acompanyat per la
solitud: és el que sol passar.

El passat dia quatre de
juliol, un fet em va fer recor-
dar al general Franco en les
seves concentracions per de-
mostrar que el poble estava
amb ell. En una octaveta
blanca impresa en tinta roja,
s’anunciava una gran festa
socialista al Pavelló
d’Impacsa, amb dinar inclòs
a un preu módic i força po-
pular. Això si un domina el
llenguatge podrà arribar a dir,

austeritat.
El cartell era de

“rimbonbon” el Sr. Montilla,
la Carme Chacón, el
Joaquim Llena i el nostre al-
calde.

Com era una festa socia-
lista no hi vaig anar, no tinc
encara el carnet, i apart, em
resultava incòmode
desplaçarme fins allà. Que
faria dinaria o no? i la migdi-
ada, la perdria?. En fi, no hi
vaig anar. Encara que és cert
que els antics amors tiren
sempre. No hi vaig anar. Si
ho haguessin fet no buscant
el popularisme a la sala d’ac-
tes de l’Ajuntament. No hi
hagués faltat. Pel que m’han
dit un èxit total, amb poca
gent de Balaguer, potser per
això els autocars i els cotxes
amb tanta quantitat. I en va
recordar: “la manifestación
popular”, la “voz del pueblo”

etc, etc, que els locutors
d’aleshores proclamaven
entusiasmats. “Las
muchedumbres coreando el
nombre del Caudillo”, no puc
dir si el dia 4 va passar o no,
però sí que és diu que hi va
haver un empresari que va
pagar el sou als seus treba-
lladors per què anessin a l’ac-
te. Això és fer país, i no el de
la Chacón que es mostra
contenta i feliç per l’aconse-
guit, que vagi a la manifes-
tació i escoltarà coses no
gaire agradables. En fi ja ha
passat, dintre de quatre dies
cada partit s’haurà oblidat
del ridícul (que l’han fet),de
com encapçalar la manifes-
tació i tornaran als seus in-
teressos i tàctiques. I així
estem i així estarem, recor-
deu la vella dita, “si el ruc no
vol beure ja pots xiular”.
Madrid no beurà.

El passat 8 de juliol
l’Artur Mas va estar a
Balaguer. Va ser-hi poques
hores i, com sempre, amb
un programa atapeït. Una
entrevista amb la premsa,
una reunió amb persones de
Balaguer (una part d’allò que
anomenem societat civil),
l’acte d’inauguració de la
nova seu de Convergència
Democràtica de Catalunya,
un acte «polític» públic a la
sala d’actes de l’Ajuntament
(amb col·loqui) i, finalment,
als porxos del Mercadal, una
copa de cava per saludar i
parlar amb tots aquells que
ho van voler.

Vaig estar al seu costat
en tots els actes igual que
l’Albert Batalla (alcalde de la
Seu d’Urgell i Cap de llista
per CiU a les properes
eleccions al Parlament de
Catalunya per les terres de

La política (ben entesa)
Josep Ma Roigé, President CDC Balaguer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lleida). Podria, per tant, fer
una extensa ressenya de tot
allò que va dir i comentar: la
postura de CiU envers temes
com la Llei del Comerç,
l’aplicació de la Llei de Barris,
la sentència de l’Estatut, la
preocupant situació
econòmica, el Canal Segarra-
Garrigues, els sous dels
polítics, l’eliminació de
l’Impost de Successions, o
l’Autovia Tàrrega-Balaguer-
Alfarràs, entre altres. Sens
dubte  tot molt interessant
però de difícil constatació en
un sol escrit.

Permeteu-me que no us
parli de cap tema en concret
però si d’una manera de ser
i de fer  que  va impregnar
l’ambient en tots i cadascun
dels actes.

Respecte a la manera de
ser de l’Artur Mas destacaria
la senzillesa i l’accessibilitat.

Amb un respecte exquisit
per tothom. Tot i les
complicacions polítiques del
moment, no es va deixar
interrompre pel telèfon
mòbil en cap moment. Ni,
mentre algú li parlava, es va
dedicar a veure les darreres
notícies d’agència que li
enviaven a la seva PDA. Ja a
l’acabar, quan es feia tard i el
dia havia estat dens i cansat,
va tenir temps per saludar i
escoltar a tothom. Tota una
lliçó.

També la seva capacitat
i voluntat d’escoltar. Va agrair
les aportacions que se li van
fer, les informacions que se
li van aportar i va prendre
bona nota de l’ambient que
es respira a Balaguer. També
a Balaguer hi ha il·lusió pel
canvi.

Respecte a la manera de
fer, el missatge va ser clar,
directe, sense embuts i dient
en tot moment allò que
pensava, agradés o no al
públic al què es dirigia. Hi
ha 32 ciutadans de Balaguer

que varen ser-ne testimonis.
Missatge prudent, però amb
convenciment. No va donar
solucions ràpides o fàcils a
problemes complexos. Però
va indicar vies de solucions
amb el convenciment de
portar-les a terme si en les
properes eleccions els
ciutadans li fan prou
confiança (vots) com va
demanar i confia obtenir.

Missatge sense cap
promesa. I menys sense
conèixer l’estat de
l’economia de la Generalitat.
Missatge amb un elevat grau
d’exigència, cap a la societat
en general, i d’autoexigència,
cap a la classe política i cap
al govern (el que sigui), en el
sentit que aixecar el País és
feina de tots. És clar que pot
ser menys difícil fer-ho amb
un lideratge clar i un govern
fort.

Missatge que proposa
un tracte amb la ciutadania,
excel·lentment exposat per
l’Albert Batalla en l’acte
públic, demanant il·lusió en

el País i en la nostra
alternativa a canvi d’un
oferiment poc convencional
però compromès: treball i
esforç.

Potser algú pensarà que
jo no puc dir altra cosa del
meu Secretari General i
candidat a la Presidència de
la Generalitat ni de l’opció
política que comparteixo
amb ell. Sapigueu, però, que
la idea d’aquest escrit
sorgeix quant, tot fent la
copa de cava, un ciutadà de
Balaguer es va atansar on
érem i ens va dir:

«Estava desil·lusionat de
la política i dels polítics. No
pensava anar a votar. Però
aquesta tarda, tant en la
trobada més reduïda com en
l’acte polític públic, m’heu
fet canviar de parer. Torno a
creure en la política i en
alguns polítics». És clar, en
la bona política.

-------------------------------------------------
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Aquest any celebrem que fa
cinc anys que el Govern Socialista
va aprovar la unió civil entre
persones del mateix sexe. Sense
cap tipus de dubte va ser un pas
endavant en el camí de la igualtat
al nostre país. Tot i que vivim en
un país capdavanter en polítiques
d’igualtat i de lluita contra el
masclisme i l’homofòbia, no hem
d’oblidar que encara avui hi ha un
recurs interposat pel Partit Popular
davant el Tribunal Constitucional
contra la llei de reforma del Codi
Civil que permet la unió civil entre
persones del mateix sexe.

Volem aprofitar la celebració
d’enguany per felicitar a països
com Islàndia, Portugal o
Argentina que aquest any han
avançat en el reconeixement de
drets, aprovant també les unions
entre persones del mateix sexe,
construïnt així una societat més
igualitària i tolerant.

La Declaració Universal dels
Drets Humans recull al primer
article que: Tots els éssers humans
neixen lliures i igualitaris en
dignitat i drets i, dotats com estan
de raó i consciència, haurien de
comportar-se fraternalment els
uns amb els altres. El dia 28 des
de Juny va ser un dia per reclamar
l’essència d’aquesta afirmació
davant les discriminacions i les
desigualtats que emanen del
patriarcat heterosexista.

Lesbianes, gays, transsexuals i
bisexuals: Ens n’enorgullim.
Joventut Socialista de Catalunya
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aquest any, a més, volem fer
ressò de les discriminacions en
les que es troben les persones
transsexuals. La OMS encara
reconeix la transsexualitat com
una malaltia mental, fet que
comporta que les persones
transsexuals es vegin sotmeses a
la categorització mèdica i
psiquiàtrica per poder expressar-
se tal com es senten.

Sota aquestes reflexions,
reivindiquem: la retirada del
recurs d’inconstitucionalitat que
el PP va interposar contra la llei
de reforma del Codi Civil que
permet la unió civil entre persones
del mateix sexe, l’eliminació de la
transsexualitat de la llista de
malalties mentals de l’OMS i
l’APA, i l’eliminació de diagnòstic
de «disfòria de gènere» i la
medicalització com requisits per
accedir al canvi de nom i menció
de sexe legal, regulat a la llei
d’identitat de gènere aprovada el
2007.

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

Correbars Balaguer ha nascut
amb la voluntat d’innovar en les
activitats que es realitzen a la nostra
ciutat, alhora que ha volgut
demostrar que hi ha un espai per
explorar, més enllà de les festes que
es celebren periòdicament a
Balaguer. Quedi clar, però, que
aquesta recent estrenada festa no vol
substituïr, ni fer ombra, a cap de les
activitats projectades, ans al contrari.
L’objectiu ha estat ajudar a que la
Transsegre, autèntica Festa Major de
la ciutat, sigui més diversa i activa.

Ens trobem davant del
naixement d’una activitat que pretén
sumar i complementar-se, i és per
aquest motiu que, des de
l’organització, es vol fugir de
qualsevol etiqueta i prejudici.
Correbars Balaguer és una activitat
lliure de qualsevol lligam que es mou
únicament amb la intenció de fer
més rica i viva la ciutat de Balaguer.

La primera edició, celebrada el
passat divendres 9 de juliol, ha estat
un èxit de participació, que ha
superat amb escreix les nostres
millors expectatives, i és per aquest
motiu que agraïm a tots els
assistents que, amb la seva
presència, hagin fet més sòlida la
idea de que és possible avançar en
la millora de l’entramat social
balaguerí. La festa va aglutinar perfils
molt diferents i entenem que aquest
n’és el gran èxit.

Vagi la nostra més sincera
gratitud també a l’Institut Municipal

Correbars Balaguer
Organització CorrebarsBalaguer 2010
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

de Progrés i Cultura (IMPIC) i
Guàrdia Urbana, així com també a
tots aquells establiments i entitats
que han cregut en aquesta
iniciativa i que s’hi han abocat des
del primer moment. Sense ells no
hagués estat possible. Gràcies
també als col·lectius Bandelpal,
CTC i Hot Numbers per la seva
disponibilitat i complicitat per fer
de la festa un èxit.

Com tot projecte que s’inicia,
no han mancat tampoc problemes
i desajustos que s’aniran resolent
a mesura que s’adquireixi més
experiència en la gestió d’aquesta
festa que, creiem, és vàlida i té el
seu espai en l’agenda de festivitats
de Balaguer. Volem informar
també que Correbars Balaguer és
susceptible a canvis i millores
sempre i quan es mantingui
l’esperit primer per la qual ha estat
creada. Animem doncs a que altres
establiments i entitats es sumin
desacomplexada-ment a la
iniciativa per bé que l’any vinent
puguem celebrar-la encara millor
del que s’ha fet enguany. La llavor
ha estat plantada i ara toca fer-la
créixer i que arreli. Serà només
amb la voluntat de tots que això
serà possible tal com s’ha fet fins
ara. A Correbars Balaguer hi cap
tothom. No desaprofitem aquesta
ocasió.

Moltes gràcies i fins aviat.

------------------------------------------------------------
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La Plaça del Mercadal acollirà un nou
concurs de menjadors de magdalenes

El proper dissabte 24 de
juliol, a partir de les 19,30 ho-
res, la Plaça del Mercadal aco-
llirà una nova edició del con-
curs de menjadors de mag-
dalenes, organitzat per la pas-
tisseria El Passeig, i el Bar
Catalunya.

Com en les anteriors edi-
cions, el concurs es dividirà
en dues categories, la cate-
goria infantil, i la categoria
d’adults, i guanya el que acon-
segueix menjar més magda-
lenes en un temps de vint mi-
nuts.

En les anteriors edicions
el concurs ha comptat amb
una quarentena de partici-
pants.Concurs de menjadors de magdalenes

Balaguer celebrarà la Festa dels
fanalets la vigília de Sant Jaume

El proper dissabte 24 de
juliol, vigília de Sant Jaume,
a partir de les 20,30 hores, es
celebrarà la festa dels
fanalets a la plaça de Sant
Jaume, al centre Històric de
Balaguer.

Durant el dimarts i dime-
cres s’ha celebrat un taller de
fanalets per tots els nens i
nenes que han volgut parti-
cipar-hi.

La festa està organitzada
per l’Associació de Veïns del
Centre Històric de Balaguer.

El proper dissabte 24 de juliol, a partir de les 19,30
hores, a la Plaça del Mercadal de Balaguer

El proper diumenge 1
d’agost, els porxos de la
Plaça del Mercadal torna-
ran a ser l’escenari d’un
nou Concurs de Botifar-
ra, Ciutat de Balaguer,
amb la presència d’una
seixantena de parelles.
Tots els interessats poden
inscriure’s abans del dia
del concurs al Bar
Catalunya.

El Concurs està orga-
nitzat pels Amics de la
Botifarra de Balaguer.

El concurs comença-
rà a les 9 del matí.

La parella formada per
Rafa Moran i Teodor Vila
van proclamar-se campi-
ons del Concurs de Boti-
farra Ciutat de Balaguer
2009, al vèncer a la final a
la parella formada per
Sisco Baldomà i Paco
Ballesteros, tots ells ciu-
tadans de Balaguer.

Els guanyadors del
Concurs de Botifarra
Ciutat de Balaguer,
s’enduran un premi de
500 euros i el trofeu,
mentre que els segons
classificats s’enduran un
premi de 250 euros i
trofeu. També hi ha un
premi de 150 euros pels
tercers i 75 pels quarts
classificats.

El proper 1 d’agost es
celebrarà el Concurs de
Botifarra Ciutat de Balaguer

Concurs de Botifarra

S’espera la
participació d’una
seixantena de
parelles el proper
diumenge 1 d’agost

Festa dels fanalets
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TECSA, menjar sa, teca sana. És el lema
d’aquesta nova cafeteria restaurant

Una nova oferta en res-
tauració ha obert a Balaguer.
Es tracta de la cafeteria res-
taurant TECSA del Molí de
l’Esquerrà. Un restaurant on
es treballa amb productes
naturals de la nostra terra,
amb carn ecològica feta a la
brasa o a la llosa, amb un
sistema únic a la comarca
(brasa “Josper”) capaç de
satisfer el paladar més exi-
gent.

La seva extensa carta
ens ofereix un ampli assor-

tit en plats especials pels es-
morzars, o bé per sopars rà-
pids, amb un “sinfin” d’en-
trepans freds i calents,
pizzes, torrades, i plats per
menjar amb forquilla i gani-
vet, així com un apartat en

L’interior del local és molt acollidor

carns i peixos per gaudir un
tant diferent de la taula, amb
més tranquil·litat, sense
oblidar-nos dels famosos
plats d’elaboració pròpia
amb receptes recuperades
de les padrines de la nostra
terra, i tot ben marinat amb
un ampli assortit en vins de
la nostra comarca (del Sió,
d’Os de Balaguer i d’Artesa
de Segre) així com d’altres
procedències. Un detall
més de la carta, disposa de
carta pels més petits amb
plats de mitja racció.

Obre a partir de les 8,30
del matí amb un gran assor-
tit en esmorzars, i amb un
menú diari per 9 euros, i si
ho desitges pots menjar de
carta a preus assequibles a
totes les butxaques.

Els espais entre taula i taula són molt generosos

Situat al Molí de
l’Esquerrà, és un lloc
ideal pels tradicionals
esmorzars d’entrepans o
de forquilla i ganivet

Un dels grans atrac-
tius del local, radica en la
seva terrassa d’estiu, ide-
al per a famílies amb
nens, ja que disposa
d’una amplia zona
ajardinada per a que la
canalla pugui disfrutar,
on la tranquil·litat i l’as-
sossec és la tònica pre-
dominant del lloc.

Tot el voltant del lo-
cal, disposa d’amplies
zones d’aparcament que
fan encara més fàcil el
seu accés, tot i que es
troba tant sols a 200 me-
tres del pont de Sant Mi-
quel, i l’arribar a peu és
tant sols un petit pas-
seig.

TECSA es troba al
mateix edifici del futur
Museu de l’Or, al Molí de

l’Esquerrà, lloc que es
convertirà en un altre
atractiu turístic per
Balaguer, i en una zona
on s’està acabant
l’acondicionament de
tota la zona de passeig
que va des del pont de
Sant Miquel fins al Sió.

La seva terrassa ajardinada
transmet una gran sensació
de tranquilitat i assossec

La terrassa i el jardí conviden a descansar
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Anuncis breus classificats

TREBALL

-------------------------------------
SE OFRECE mujer para
cuidar personas mayores
en fin de semana o hacer
trabajos de limpiezas por
la tarde. Razón:
628234123.
-------------------------------------
SE OFRECE mujer para
hacer trabajos de
limpieza (casas, oficinas,
escaleras...) y cuidar
gente mayor. Razón:
685213121.
-------------------------------------

IMMOBLES

-------------------------------------
ES TRASPASSA bar a
Balaguer, en ple funcio-
nament al c/ Dr. Fleming,
37. Interessats trucar al
629476013.
-------------------------------------
ALQUILO piso en
Barcelona, 70 m2, bien
comunicado, zona Sant
Martí, 3 hab., mueblado,
a/a, alto y soleado. Cerca
AVE. Precio: 800 e/mes.
Telf: 932663212 (Coinser).
Disponible a partir mes
de agosto.
-------------------------------------
MIAMI PLATJA es lloga
apartament. 2 hab., a 100
m. de la platja i a 15 min.
de Port Aventura. 300 e/
setmana. Tel: 659578658.
-------------------------------------

ES TRASPASSA botiga
per jubilació al c/ Urgell.
Telf: 645782660.
-------------------------------------
ES TRASPASSA pub a
Balaguer, llicència disco-
teca. Abstenir-se curio-
sos. Tel: 667476167.
-------------------------------------
ES LLOGA apartament
a Camarasa, moblat,
foc a terra i vistes al
riu. Lloguer de pàrking
tancat al c/ Sant Diego
California (Balaguer).
Trucar  a ls  te lè fons:
973447752-639920281.
--------------------------------
ES LLOGA casa prop de
Benabarre ,  3  hab. ,
menjador -cuina,  2
banys, foc a terra, bar-
bacoa, terrassa i bode-
ga. Tot equipat. Raó:
639428468-973446587
(migdia).
--------------------------------
ES VEN apartament.
Raó: 659100352.
--------------------------------
VENC dúplex a l’Av. Paï-
sos Catalans, 150 m2, ter-
rassa, cuarto de 40 m2 al
costat. Vistes al riu. Opor-
tunitat única. Abstenir-se
curiosos. Interessats telf:
678954170-667476167.
-------------------------------------
ES LLOGUEN pàrkings
tancats al c/ Tarragona,
33. Raó: 636517113.
-------------------------------------

ES VEN pisos de nova
construcció de 2-3 habi-
tacions, a l’Av. Països
Catalans.Raó: 973446011.
-------------------------------------
VENDA/LLOGUER de
pàrkings tancats al c/
Jaume Balmes, 11. Raó
telèfons: 973446161-
629310479.
-------------------------------------
TRASPASO lavadero de
coches en c/ Barcelo-
na ,  56 ,  en  p leno
rendimiento por no po-
der  atender.  Te l f :
650604581-618382661
(Carmen).
--------------------------------
ES TRASPASSA bar-res-
taurant per jubilació.
Amb pàrquing, terrassa,
menjador amb capacitat
per a 60 pax. Totalment
equipat. En ple funciona-
ment i amb tots els per-
misos amb regla. Amb
vivenda. Telf: 600381763.
-------------------------------------
ES LLOGA pis a Bellcaire
d’Urgell, 70m2, 2 hab.,
cuina, menjador, bay.
Obra nova. Telèfon d’in-
formació: 695909890.
-------------------------------------
GRAN OPORTUNITAT en
venda terreny urbanitza-
ble de 400 m2, a la Sentiu
(urb. Sant Miquel). Situa-
ció immillorable. Interes-
sats trucar al: 686001066.
-------------------------------------

ES LLOGUEN pàrkings al
carrer Barcelona, 68 (de
línia i tancats). Interess-
ats trucar al: 676116396.
-------------------------------------
LOCAL COMERCIAL es
l loga,  a  l ’Av inguda
Pere III, 200 m2. Preu:
650 euros al mes. Inte-
ressats trucar al telè-
fon: 973450407.
--------------------------------
ES LLOGUEN pàrkings a
l’edifici HP Sanahuja, 36.
Referència Cudós. Raó:
973450555 (demanar per
Montse).
-------------------------------------
ES LLOGA apartament
a la Pineda (Salou),
amb vistes al mar, al
costat de la platja, pis-
cina i pàrking tancat,
a/a. Totalment equipat.
Disponible  l ’ú l t ima
setmana de juliol i a
partir del 28 d’agost.
Raó: 639330429.
--------------------------------
PÀRKING tancat, gran,
amb llum. Es lloga. Preu:
69 e/mes, al carrer Doc-
tor Fleming. Raó telèfon:
973450407.
-------------------------------------
ES LLOGA dúplex a
Bellcaire d’Urgell, 3 hab.,
cuina, menjador, 2 banys,
gran terrassa. Telf:
695909890.
-------------------------------------

LLOGO pis molt cèntric i
solejat, 3 hab., bany i cui-
na reformats. Calf. gas
natural. Davant i darrera.
Traster. Raó: 608047931.
-------------------------------------

VARIS

-------------------------------------
SERVEI D’ESCOLA
BRESSOL a Vallfogona
de Balaguer durant el
mes d’agost, per a nens i
nenes de P-1 a P-4, de 09-
13 h i de 15-17 h (horari
flexible). Interessats tru-
car al: 630377030 (Mercè
Oms).
-------------------------------------
CONSTRUCCIONS I RE-
FORMES Germans Vidal.
Teulades, banys, façanes,
granjes, magatzems, ca-
ses antigues. Reformes
en general. Econòmic!
Raó: 973426180-
690921832.
-------------------------------------
ES DONEN classes parti-
culars d’anglès de primà-
ria i també d’ESO. Raó:
973445126.
-------------------------------------
VENC taules i cadires de
menjador. Raó telèfon:
973420029.
-------------------------------------
COMPRO nevera de
butano de segona mà.
Raó telèfon: 973448273.
-------------------------------------
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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

CÀRITAS BALAGUER 973 448258

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

A MEDICS 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 EVANG. PENT. 973 445996

FUNERARIA SANT JOSEP 973 445786

629 447113 - 629 377476 -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

De les 8 de la tarda del 22 de juliol a les 8 de la tarda del 29 de juliol CLAVER

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

De les 8 de la tarda del 29 de juliol a les 8 de la tarda del 30 de juliol MARCH

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

De les 8 de la tarda del 30 de juliol a les 8 de la tarda del 5 d’agost SALA

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
06.10 BARCELONA feiners
07.55 “ diari
18.58 “ diumenges
19.55 " diari
06.10 TÀRREGA feiners
07.10 " feiners
08.00 " de dill. a div. feiners
12.00 " feiners
15.00 " feiners
18.58 " diumenges
19.30 " feiners
05.55 LLEIDA de dill. a div. feiners
06.55 " de dill. a div. feiners
07.41 " feiners
07.45 " feiners
07.48 " feiners
07.55 " dim, dime, diven.
08.00 “ dill., dim., dij., diven.
09.15 “ feiners
10.45 " diumenge
13.30 “ de dill. a div. feiners
13.59 “ feiners
15.18 “ de dill. a div. feiners
18.05 “ diari
09.50 SEU D'URGELL diari
16.35 “ diari
09.50 PUIGCERDÀ diari
13.35 SOLSONA de dill. a div.
09.50 PONTS diari
12.30 “ de dill. a div. feiners
13.35 “ de dill. a div. feiners

SORTIDES ARRIBADES
BALAGUER LLEIDA
06.20 (1) 06.49
08.00 (6) 08.30
09.50 10.19
12.25 12.54
14.16 14.46
16.00 16.29
17.20 (5)   17.50
18.30 (4) 18.59
19.25 19.55
BALAGUER LA POBLA
09.39 11.00
11.04 (5) 12.25
14.19 15.40
20.59 (3) 22.20

Horari de trens

Horari d’autobusos

(1) Circula de dilluns a divendres feiners.
(2) Tren directe entre Lleida i Balaguer.
(3) El dies 24, 25 i 31 de desembre, només circula entre Lleida i Balaguer.
(4) Horari des del 3 d’abril de 2010.
(5) Nou servei des del 3 d’abril de 2010. Consultar els dies que circula.
(6) Els dies 25 i 26 de desembre i 1 de gener, només circula enre Lleida i Balaguer.

SORTIDES ARRIBADES
LLEIDA BALAGUER
05.50 (1)(2) 06.13
07.15 07.44
09.10 09.39
10.35 (5)   11.04
11.45 12.14
13.45 14.19
15.15 15.44
17.55 (4) 18.24
20.30 (3) 20.59
LA POBLA BALAGUER
06.40 (6) 08.00
12.56 14.16
16.00 (5) 17.20
18.05 19.25

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
16.35 PONTS diari
18.30 “ de dill. a div. feiners
19.50 “ de dill. a div. feiners
09.48 ESTERRI D'ÀNEU diari
17.23 “ diari
07.00 AGRAMUNT de dill. a div. feiners
13.17 “ feiners
18.30 “ de dill. a div. feiners
18.58 “ diumenge
19.47 “ de dill. a div.
07.00 ÀGER feiners
09.48 “ feiners
14.00 “ dim., div., disb.
17.00 “ dill., dima., dij.
17.23 “ feiners
11.05 LES Diari
18.05 “ Diari

SORT. LLEIDA-BALAGUER CALENDARI
09.10 feiners
09.15 diari
11.00 feiners
12.30 feiners
13.00 de dill. a div. feiners
15.00 de dill. a div. feiners
16.00 diari
16.45 feiners
18.30 de dill. a div. feiners
19.00 de dill. a div. feiners
20.01 de dill. a div. feiners
21.51 de dill. a div. feiners

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
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