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Tot per l'animal de
companyia!

Tornem a encetar el mes d�agost, i la major part dels
mortals tenim al cap les vacances i només fem que donar-
li voltes de com podem passar de la millor manera
possible aquests dies de descans de la feina, per tal
d�intentar desconnectar i no pensar massa amb els
quotidians problemes del nostre lloc de treball.

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

Dèiem que cada cop més sovint són més els que no
van o no poden anar de vacances. La crisi econòmica
està fent estralls al nostre voltant, i les vacances fora de
casa, tot i que per alguns són sagrades, són d�aquelles
coses que són prescindibles. Cal desconnectar per uns
dies de la prima de risc, del possible rescat econòmic de
l�estat i de les comunitats autònomes, o dels problemes
econòmics que tots patim a final de mes, i que durant
els darrers mesos ens ha corsecat dia i nit, obligant-nos
a ampliar el nostre vocabulari economicista, tant si volem
com si no.

Per tot cal desconnectar uns dies, i pels que no
podem anar de vacances fora, tenim un ampli ventall de
programacions de festes majors als diferents pobles de
la comarca de la Noguera, i que de ben segur ens ajudaran
a passar bones estones. Els pobles de la nostra comarca
estan de festa major, i fer un tour per aquests pobles
durant les seves festes, poden ser un bon substitut, alhora
de poder gaudir i conèixer aquestes poblacions veïnes.

Bones vacances i bona Festa major!!

Vacances de Festa Major
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El taller arqueològic Cota Zero troba
materials del s. XIV, al Castell Formós

La quinzena de partici-
pants en el taller d�arqueolo-
gia Cota Zero, organitzat pel
Museu de la Noguera, han
documentat restes de bron-
ze, fusta, vidre i ferro en les
excavacions que s�han dut a
terme al Castell Formós de
Balaguer.

En concret, els arqueò-
legs han treballat a la zona
de l�antiga piscina i jardí, en

una cota on s�han trobat ma-
terials del segle XIV, com ara
agulles de cap, trossos de
vidre i de malla de ferro, dues
monedes de bronze i peces

Taller d�arqueologia Cota Zero 2012

d�un collaret.
Els treballs han permès

excavar una zona del Castell
Formós que havia quedat
pendent l�any 1988.

Presenten el nou PUOSC
als alcaldes de la Noguera

Jordi Souto, director
dels Serveis Territorials a
Lleida del Departament de
Governació i Relacions Ins-
titucionals, es va reunir el
passat 24 de juliol, amb els
alcaldes de la comarca de la
Noguera.

La trobada es va fer al
Consell Comarcal per tal de
clarificar a les entitats locals
les diferències previstes per
a la nova convocatòria del
PUOSC (Pla únic d�obres i

serveis de Catalunya). D�altra
banda, des de
l�administració  es vol
conèixer de primera mà les
necessitats de la comarca de
la Noguera.

La nova estructura del
PUOSC es conforma amb
una línia per a inversions i
una línia per a conservació i
manteniment, a banda dels
diferents programes
específics que es puguin
afegir.

Algunes agulles de cap,
dues monedes de
bronze, peces d�un
collaret, i trossos de
vidre i de malla de ferro

L�Agència de
l�Habitatge de Catalunya
ha adjudicat  37 pisos de
protecció oficial a
Balaguer.

En total, s�han rebut
més de 100 sol·licituds,
per la qual cosa s�ha fet
els sorteig dels
habitatges. El passat
divendres es van entregar
les claus de les primeres
vivendes.

Cal recordar que els
pisos de les promocions
de la Reguereta (22) i de

la plaça Sant Salvador (6)
són de lloguer, mentre
que al carrer Ponent (9) hi
ha pisos en règim de
lloguer (2) i de lloguer
amb opció a compra (7).
El preu dels lloguers
oscil·la entre els 102,86 i
els 246,45 euros
mensuals.

Les claus dels pisos
es lliuraren el passat
divendres, a excepció dels
de la Reguereta, que
resten a l�espera de
l�adequació de la xarxa de
clavegueram. L�Agència
de l�Habitatge convocarà
als adjudicataris
d�aquesta promoció,
bàsicament joves d�entre
18 i 36 anys, per informar-
los sobre quan se�ls farà
entrega de la seva nova
casa.

Adjudicats 37 pisos de
protecció oficial, amb una
demanda de més de cent

Adjudicació de pisos de protecció oficial

Corresponen a les
promocions de la
Reguereta, de la
Plaça Sant Salvador i
del carrer Ponent

Trobada al Consell
Comarcal de la Noguera
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Ajuntament, Consell Comarcal i ASPID
renoven el conveni de col·laboració

El Consell Comarcal de
la Noguera i l�Ajuntament de
Balaguer han renovat el con-
veni de col·laboració amb
l�Associació de Paraplègics
i Discapacitats Físics de
Lleida (ASPID), per fomen-
tar la contractació de perso-
nes amb discapacitat en el
món laboral ordinari de la
Noguera. Segons s�especifi-
ca en el conveni, les tres
parts es comprometen a en-
degar programes orientats al
compliment de la legislació
vigent referent al dret al tre-
ball i al foment de la inserció
laboral de les persones amb
discapacitat.

Signatura del Conveni

El Passeig de l�Estació acull el XV
Mercat de les Rebaixes, el 3 d�agost

L�associació Balaguer
Comercial 2021 celebrarà
aquest divendres, 3 d�agost,
la XV edició del Mercat de
les Rebaixes. La cita, com és
habitual, tindrà lloc al Pas-
seig de l�Estació entre les 9
del matí i les 9 del vespre.

La previsió de l�entitat és
que hi participi més d�una
vintena d�establiments amb
tot tipus de productes, com
moda, calçat, artícles de re-
gal, joguines, tots ells rebai-
xats de preu.

Es comprometen a endegar programes per facilitar
l�inserció laboral de persones amb discapacitat

Desenes de nens de
Balaguer van participar la
passada setmana al taller
de fanalets de Sant
Jaume, que organitzava
l�associació de Veïns del
Centre Històric i la Colla
Gegantera de Balaguer al
carrer d�Avall per tal de
preparar la processó que
es va fer el dia 24 de juliol
a la tarda en honor al sant.

Ajudats pels seus
pares i avis, els nens i
nenes van fabricar els

fanalets que van lluïr
durant la processó de
Sant Jaume.

L�associació de veïns
els va facilitar els
materials i estris
necessaris i una guia per
confeccionar-los.

La processó va sortir
de la plaça Sant Jaume,
on hi ha una petita capella
en honor al sant, i va
recórrer el carrer d�Avall,
va travessar la plaça
Mercadal i va acabar al
carrer Miracle.

D�altra banda, el dia 25,
l�associació va celebrar la
Festa de Sant Jaume,
amb una ballada de
sardanes a partir de les
19.30 hores i una missa en
honor al sant a la plaça
Sant Jaume.

Desenes de nens i nenes
participen al taller de
fanalets de Sant Jaume

Taller de fanalets de Sant Jaume

Els nens i nenes van
lluir els fanalets fets
al taller, durant la
processó de Sant
Jaume al Casc Antic

Mercat de les Rebaixes al Passeig de l�Estació
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Del 10 al 15 d�agost, la localitat d�Àger
celebra la seva Festa Major d�estiu

La capital de la Vall
d�Àger viurà sis dies de Fes-
ta major, de l�10 al 15 d�agost,
amb una programació plena
d�actes per a tots els gustos,
que s�iniciaran el divendres
amb un festival Scala -en Hifi
infantil i juvenil al Local So-
cial, el sopar de germanor a

la Plaça Major i la nit de jo-
vent Agerock.

Fins al dimecres 15
d�agost, diversos actes cul-
turals com la conferència so-
bre la història de la Vall, la
Trobada de puntaires, la pin-
tada de murals o el concurs
de dibuix; esportius com la

Festa Major d�Àger

cursa de sacs, o la guerra de
l�aigua; festius com  les acti-
vitats infantils i musicals,
amb els concerts i sessions
de ball, ompliran uns dies de
Festa major dedicats a San-
ta Maria.

La festa s�acabarà el di-
mecres amb la Missa de Fes-
ta major, la Trobada de pun-
taires, el llevat de taula, la tra-
dicional Cos de la Cordera, i
una llarga sessió de ball de
tarda i nit, amb el Trio Coral.

Una programació plena d�actes lúdics, esportius,
culturals i socials durant els sis dies de festa

Programa d�Actes d�Àger
DIVENDRES dia 10
17.15 Traca d�inici de festa major.
17.30 Escala en-hifi infantil i juvenil.
23.30 IV Edició de la nit del jovent Àgerock (La Trupe

Xingona, The Garager Band, Goyescos Swing,
Dry Gin Band, DJ. Radiocontrol).

DISSABTE dia 11
18.00 Pintada de murals.
19.00 Conferència a càrrec de la Dra. Teresa Vinyoles.
20.00 Ball de tarda amb Montse & Joe.
00.00 Ball de nit amb Montse & Joe.
01.30 Gran Correfocs a càrrec de Bèsties Feréstegues

i Diables de Balaguer i festa amb DeNoche.

DIUMENGE dia 12
11.00 Missa.
12.00 Exposició de minerals a casa Dafne.
17.00 Guerra d�aigua.
22.00 Gran sopar.
23.00 Cantada d�Havaneres i ron cremat.

DILLUNS dia 13
17.00 Cucanyes, animació infantil i xocolatada.
22.00 Concert d�orgue a l�esgésia de Sant Vicent.

DIMARTS dia 14
17.00 Concurs de dibuix infantil a la piscina.
17.30 Torneig �Deby Pérez�.
20.00 Ball de tarda amb el Duo Zadit.
00.00 Gran ball de nit amb Duo Zadit, batucada amb

Van del Pal i a continuació Freddie Krooner.

DIMECRES dia 15
12.00 Missa de Festa Major.
12.30 Puntaires a la Plaça.
13.00 Llevat de taula.
19.30 Cos de la Cordera.
20.00 Ball de tarda i nit amb Trio Coral. A la mitja

part, llonganissada i bingo. Traca final.

Bona
Festa
Major
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El 3 d�agost comença el tercer Cicle de
�Música sota les estrelles� a Àger

Per tercer any consecu-
tiu s�inicia el cicle d�èxit Mú-
sica sota les estrelles al Parc
Astronòmic Montsec.
Aquest divendres 3 d�agost
comença de nou el cicle de
concerts sota les estrelles
que ofereix el PAM, situat al
municipi d�Àger. El cicle
combina uns 45 minuts de
música en directe dins l�ano-
menat �Ull del Montsec� i
per completar la visita es re-
alitza l�observació astronò-
mica al parc de telescopis.Música sota les estrelles

El pilot Blay Olmos es proclama
campió d�Espanya d�Ala Delta a Àger

El madrileny Blay Olmos
es va proclamar campió d�Es-
panya d�Ala Delta a Àger.
Olmos es va imposar després
de 9 dies de competició al
català Pedro Garcia i al tam-
bé madrileny José Antonio
Abollado.

El pilot local Joel Mirón,
va acabar la competició en
setena posició i formarà part
de la selecció nacional al
campionat europeu que es
disputarà el mes d�agost a
Turquia. Campionat d�Espanya d�Ala Delta a Àger

L�Associació de Do-
nes el Roser de
Vallfogona, ha inaugurat
la seva programació d�es-
tiu el dia 26 de juliol, amb
una demostració de Cui-
na d�estiu amb Joan
Fontanet, amb l�elabora-
ció de plats refrescants
amb productes de tem-
porada.

Pel proper dia 5
d�agost, està programada
una exhibició de Tango
argentí, berenar-sopar i
ball, obert a tothom.

Començarà la festa
amb el berenar-sopar
(entrepà de pernil, refresc
i gelat), seguidament  un
grup d�amics aficionats al
Tango, conjuntament
amb els professors Julio
Pérez i Rosa Clos,
intentaran fer-nos passar
una estona entretinguda,
ballant coneguts tangos.

Tot seguit, continuarà
la festa amb ball per a
tothom amb el  Madisson
Grup.

Joan Fontanet va fer una
demostració de cuina d�estiu
a Vallfogona de Balaguer

L�Associacio de dones El Roser van organitzar una
demostració de cuina

El proper 5 d�agost
està programada una
exhibició de tango
argentí, un berenar
sopar i sessió de ball
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Programa d�Actes de Gerb
DIVENDRES dia 3
21.00 Concurs de truites.
24.00 Sessió de ball amb el grup Banda Sonora.

Tot seguit, Concert a càrrec del grup Glamour
Band.

DISSABTE dia 4
18.00 Gran Festa de l�escuma.
19.30 Partit de futbol entre casats i solters.
24.00 Ball de nit amb l�orquestra Anònima. Tot

seguit, festa pel jovent amb Hotel  Cochambre,
seguit de Disco-Chambre.

DIUMENGE dia 5
12.00 Després de missa, bateig de dos caps grossos

acompanyats pels grallers de Gerb.
13.30 Parc aquàtic Diver-Park (fins a les 14.30 h).
16.00 Parc aquàtic Diver-Park (fins a les 19.00 h).
20.00 Ball de tarda amb Café Trio.
22.00 Escala-en-hifi
24.00 Ball de nit amb Café Trio.

DILLUNS dia 6
12.00 Missa en honor del Patró Sant Salvador.
20.00 Ball de tarda amb el grup Quartz.
22.00 Sopar de germanor i a continuació ball fi de

festa amb el grup Quartz.

L�Ajuntament de Gerb convida a tothom
a gaudir de les seves Festes de Sant

Salvador

FESTA MAJOR
DE GERB

dies 3, 4, 5 i 6 d�agost

Gerb celebra la seva Festa Major
d�estiu dedicada a Sant Salvador

Durant aquest cap de
setmana, Gerb celebra la
seva Festa Major dedicada
al seu patró Sant Salvador.

La Festa comença el di-
vendres 3 d�agost amb el
concurs de truites organitzat
per l�Associació de dones de
Gerb i una sessió de ball amb
el grup Banda Sonora i un
concert amb el grup
Glamour Band.

La festa del dissabte co-
mença amb la gran Festa de

l�Escuma, seguit del partit
de futbol entre solters con-
tra casats,  seguit d�una ses-
sió de ball amb Anònima i
un concert pel jovent amb el
grup Hotel Cochambre, i la

Hotel Cochambre serà l�encaregat de posar gresca el
dissabte a la nit

disco-chambre.
El diumenge al matí, ba-

teig de dos caps grossos
amb els grallers de Gerb, la
instal·lació del parc aquàtic
diver-park. A partir de les 8
de la tarda, ball amb el grup
Café Trio, seguit del festival
Scala-en-Hifi i la sessió de
ball de nit amenitzat pel grup
Café Trio.

Els actes s�acabaran el
dilluns 6 d�agost amb la Mis-
sa en honor a Sant Salvador
i a la tarda, ball de tarda amb
Quartz, que donarà peu al
Sopar de germanor i tot se-
guit el ball de fi de festa amb
el grup Quartz.

Tots els actes són
gratuits, a excepció del so-
par de germanor.

Glamour Band oferirà un magnífic concert el divendres 3
d�agost a la nit

Els actes festius
s�iniciaran el divendres
3 d�agost i finalitzaran
el dilluns 6 d�agost, dia
de Sant Salvador
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Sant Llorenç de Montgai celebra la seva
Festa Major a partir del 10 d�agost

Sant Llorenç de Montgai
celebrarà la seva Festa Ma-
jor dedicada al seu patró,
Sant Llorenç, festivitat que
es celebra el divendres 10
d�agost.

Els actes festius comen-
çaran el dia 10  amb el tradi-
cional Repic de Campanes,
la Missa i cucanyes pels més
menuts. A la tarda, torneig
de tennis taula.

Durant tota la festa ma-
jor, els visitants podran gau-
dir de l�exposició de fotogra-
fies del Concurs de fotogra-
fia de Sant Llorenç.

Els grups musicals Bu-
gui Bugui i Tremendos ame-
nitzaran la vetllada nocturna.

El dissabte 11 d�agost hi
haurà la festa de l�aigua, el
concurs de pesca adult, el
concurs de pastissos i de-
gustació i ball amb Texas
Grup seguit d�una sessió de
discomòbil amb la millor
música de l�estiu.

El diumenge hi haurà la
visita guiada al parc arqueo-
lògic, el concurs de pesca in-
fantil i ball amb Night and
Day i la Nit de Casino i Hu-
mor.

La festa s�acabarà el di-
lluns 13 d�agost amb una
excursió al Merengue, un
partit de futbol i una sessió
de cinema.

L�orquestra Bugui Bugui amenitzarà el ball del divendres
10 d�agost a les 12 de la nit

Música, actes culturals, actes infantils i esports,
centren la programació d�una de les festes més
participatives de la comarca de la Noguera

Programa d�Actes de St Llorenç
DIVENDRES dia 10
08.00 Repic de campanes inici de festa.
12.00 Missa solemne en honor al patró.
13.00 Cucanyes per la mainada.
17.00 VII Torneig de tennis taula.
19.00 Concurs de Fotografia i Exposició tots els dies.
21.30 Sopar de germanor.
00.00 Ball amb l�orquestra Bugui Bugui.
03.00 Festa Jove amb el grup Tremendos.

DISSABTE dia 11
12.00 Festa de l�aigua.
17.00 Concurs de pesca adult.
19.00 Concurs de pastissos i degustació.
00.00 Ball amb Texas Grup, seguit de Discomòbil.

DIUMENGE dia 12
10.00 Visita guiada i activitats al Parc Arqueòlogic.
17.00 Concurs de pesca infantil.
20.00 Ball de tarda amb el Trio �Night and Day�..
21.30 Berenar-sopar anticrisi (entrepà+refresc= 5 e).
22.00 Escala-en-hifi
23.00 Nit de Casino i Humor..

DILLUNS dia 13
09.00 Excursió a peu al Merengue.
19.00 Partit de futbol.
22.00 Nit de Cinema

Tremendos a la Festa Jove del divendres a la nit
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Cubells presenta una Festa Major
plena d�activitats musicals i lúdiques

La Festa Major per excel·-
lència de la comarca de la
Noguera, és la de Cubells.
Del 16 al 19 d�agost, la po-
blació noguerenca s�ompli-
rà de jovent de tots els po-
bles de la comarca per tal de
viure la Festa Major de Cu-
bells.

Els actes començaran el
dijous a la tarda, amb la
Gincama per nens i nenes i
pares, amb el lema �Conei-
xes el teu poble� a la Plaça
Sant Julià.

A partir de les 10 de la
nit, tindrà lloc el sopar de
germanor i l�actuació de l�hip-
notitzador The Jeff Hipnosis.

La gresca arribarà la nit

del divendres, amb
correfocs amb els diables
Bèsties Feréstegues de
Balaguer i el concert jove
amb els grups La  Banda
Puig i  Buhos. Una nit llarga
i divertida amb dos dels
grups amb més marxa del
moment.

El dissabte a la tarda, la
festa començarà amb molta
gresca i escuma amb la

Buhos actuarà el divendres 17 a la nit

La Festa major d�estiu
de Cubells es celebrarà
des del dijous 16 fins al
diumenge 19 d�agost
amb molts actes

L�orquestra Cadillac clourà la Festa Major de Cubells el
diumenge al vespre

companyia Xip Xap i el seu
espectacle Els Corsaris de
l�Escuma.

El grup De Gala serà qui
amenitzarà el concert de tar-
da, i les dues sessions de
ball de tarda i nit, a la pista
poliesportiva de Cubells.

El diumenge continuarà
la festa amb la tradicional
Ofrena Floral a la Mare de
Déu del Castell, seguit de la
Missa i a continuació hi hau-
rà l�actuació de l�Esbart Dan-
saire Castell Formós de
Balaguer.

Durant tots els dies de
festa major, el local de l�As-
sociació de Dones de Cu-
bells acollirà l�exposició �Tot
esport� a càrrec de Josep
Lledó.

La Festa Major 2012
s�acabarà el diumenge a les
8 de la tarda, amb una llarga
sessió de ball fi de festa,
amenitzada per l�orquestra
Cadillac.

Programa d�Actes de Cubells

DIJOUS dia 16
18.00 Gincama �Coneixes el teu poble!�.
22.00 Sopar de germanor, a continuació actuació de

l�hipnotitzador �The Jeff Hipnosis�.

DIVENDRES dia 17
18.00 Tallers infantils participatius.
18.00 Exposició �Tot esport� a càrrec de Josep Lle

dó.
23.30 Correfocs amb �Les bèsties ferèstegues� de

Balaguer i actuació de �Buhos� i �La banda
puig�.

DISSABTE dia 18
18.30 Gresca i escuma amb la companyia Xip-Xap,

amb l�espectacle �Els corsaris de l�escuma�.
18.30 Exposició �Tot esport� a càrrec de Josep Lle

dó.
19.30 Concert amb l�orquestra De Gala.
21.00 Ball de tarda amb l�orquestra De Gala.
00.00 Ball de nit i greca pel jovent amb l�orquestra

De Gala.

DIUMENGE dia 19
11.30 Ofrena floral a la Mare de Déu del Castell.
12.00 Missa solemne, a continuació actuació de l�Es

bart Dansaire Castell Formós de Balaguer.
18.30 Exposició �Tot esport� a càrrec de Josep Lle
20.00 Ball llarg amb l�orquestra Cadillac.
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L�Ajuntament
d�Algerri

i la Comissió de
Festes,

us conviden a gaudir
d�una gran Festa

Major

Programa d�Actes d�Algerri

DIVENDRES dia 24
11.30 Repic de campanes.
12.00 Missa Major amb ofrena floral en honor a Sant

Bartomeu.
17.00 Festa de l�escuma de colors a la plaça Major.
20.00 Ball de tarda amb l�orquestra Flash 4.
00.00 Nit Jove - Cubatada 2012.

DISSABTE dia 25
17.00 VII Cursa de Carricotxes pels carrers del poble.
19.00 Inauguració Exposició de les fotografies: I

Concurs de fotografia d�Algerri.
20.00 Ball de tarda amb el Grup Gran Premier.
00.00 Ball de nit amb el Grup Gran Premier i al finalit-

zar Disco Mòbil.

DIUMENGE dia 26
11.30 Parc Aquàtic (fins a les 14.00 h).
11.30 Repic de campanes.
12.00 Missa solemne amenitzada per al Ronsalla

d�Algerri, Coral Castellí i Algerri.
13.00 Ballada de sardanes.
16.30 Parc aquàtic (fins a les 19.00 h).
19.00 Exposició de les fotografies: I Concurs de foto

grafia d�Algerri.
19.30 Sessió contínua de ball amb l�orquestra Quar-

tet La Marsalada.

Algerri celebra la seva festa en Honor
a Sant Bartomeu del 24 al 26 d�agost

L�orquestra Marsalada clourà la Festa Major d�Algerri el
diumenge 26 al vespre

Algerri celebra una nova
edició de la seva festa major
d�estiu des del proper diven-
dres 24 d�agost, fins al diu-
menge 26.

La festa, com ja és tradi-
cional començarà amb el re-
pic de campanes a càrrec del
Cassimir Baró, abans de la
Missa i l�Ofrena floral en ho-
nor a Sant Bartomeu.

Actes festius com el bany
d�escuma de colors a la Pla-
ça Major, el ball de tarda amb
l�orquestra Flash 4 i la Nit
Jove- Cubatada 2012 de la nit,
centraran els actes del diven-
dres.

Multitud d�actes festius
i culturals centraran el
cap de setmana de la
Festa Major d�estiu
d�Algerri

El dissabte 25 d�agost
continuaran els actes festius
a partir de les 5 de la tarda,
amb la VII Cursa de
Carricotxes pels carrers del
municipi, la inauguració de
l�exposició de fotografies  del
I Concurs de fotografia
d�Algerri, a l�Avinguda

Ramon Roca Puig, i les ses-
sions de ball de tarda i nit amb
l�orquestra Grup Gran
Premier.

S�acabarà la nit del dis-
sabte amb una sessió de
disco Mòbil.

La Festa finalitzarà el diu-
menge 26 d�agost amb la
instal·lació del parc Aquàtic a
les piscines municipals du-
rant tot el dia, la Missa de
Festa Major, seguida d�una
ballada de sardanes i una gran
sessió de ball fi de festa amb
el grup orquestral Quartet La
marsalada.

Durant tota la Festa hi
haurà l�exposició de fotogra-
fies del Primer Concurs foto-
gràfic d�Algerri a l�avinguda
Ramon Roca Puig.

L�orquestra Gran Premier amenitzarà el ball de tarda i nit
del dissabte 25 d�agost

Algerri
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Les Avellanes celebra la seva llarga
Festa major del 10 al 16 d�agost

La Festa Major de les
Avellanes començarà el di-
vendres 10, amb la nit
caribenya amb barra de
mojitos i caipirinyes, regals,
espectacle, i el fantàstic grup
Café Latino.

El dissabte 11, a partir de
les 12,30 del matí, tindrà lloc
el vermut d�inauguració. A la
tarda animació danses i
escuma amb el grup Encara
Farem Salat.

A la nit marxa amb els

grups La porta dels somnis i
La banda Puig.

La festa continuarà el
diumenge amb el campionat
de frontó i les mini
olimpíades infantils i la

7drock a la nit jove del dimarts a la nit

sessió de ball amb el grup
Jalaysa.

El dilluns 13 tindrà lloc
la XIII Cassolada popular, i a
partir de les 18,30 hores, la
tercera edició de l�Avellanenc
de ferro.

La Festa de la nit del
dimarts 14, correrà a càrrec
dels grups 7 D rock i Koca
de recapte.

La Festa continuarà el
dimecres 15 d�agost, a partir
de la 1 del migdia amb el
Vermut popular, seguit de
les semifinals del torneig de
botifarra i joc del catxo.

A partir de les 21, h. inici
de la sessió llarga de ball a
càrrec de ZAFIRO·3. la festa
s�acabarà el dijous 16 amb
el sopar popular fi de festa.

La Banda Puig el dissabte a la nit a Les Avellanes

La població organitza
actes festius durant 7
dies, convertint-la en la
Festa Major més llarga
de la Noguera

Programa d�Actes de
Les Avellanes
DIVENDRES dia 10
00.30 Inici  festa major amb aires del Carib i l�orques-

tra Cafe Latino. Regals i begudes tropicals.

DISSABTE dia 11
12.30 Vermut, amb taules i cadires a l�ombra.
18.00 Animació, danses, festa i escuma amb la Com

panyia Encara Farem Salat.
19.00 Cata de vins i Degustació de formatges, orga

nitzat pel Rebost del Montsec i la participació
de Casa Patau de Menàrguens.

19.30 En acabar l�escuma, xocolatada popular.
00.30 Festa amb La porta dels somnis i La Banda

Puig.

DIUMENGE dia 12
13.00 Vermut i primeres rondes de botifarra i joc del

catxo.
18.00 Campionat de Frontó.
18.00 Mini Olimpíades infantils.
21.00 Sessió llarga de ball amb el grup Jalaysa.

DILLUNS dia 13
14.00 XIII Edició de la Cassolada Popular.
18.30 III Edició de l�Avellanenc de Ferro.
23.00 Mostra d�habilitats locals: �Les Avellanes Got

Talent�. Escenari obert, karaoke i jurat.

DIMARTS dia 14
18.00 Gincama per als més petits.
19.00 Cata de vins i Degustació de formatges, orga

nitzat pel Rebost del Montsec i la participació
del Celler Vinya l�Hereu de Seró.

19.30 Xocolatada Popular.
00.30 Nit jove amb 7drock i Koca de recapte.

DIMECRES dia 15
13.00 Vermut i semifinals del campionat de botifarra

i Joc del catxo.
17.30 Visita del Guixot de 8.
21.00 Sessió llarga de ball amb Zafiro 3.

DIJOUS dia 16
12.00 Vermut fi de festa, amb la final del campionat

de botifarra, joc del catxo, cares de son i gran
desfilada de capgrossos de Les Avellanes.

17.00 Tarda de futbol per confirmar el relleu
generacional.

22.00 Sopar de germanor i final de festa.
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Del 17 al 19 d�agost, el poble de
Tartareu celebra la seva Festa major

Tartareu comença la
seva festa major el divendres
17 d�agost amb el repic de
campanes i el sopar de
germanor, seguit del ball
amb el Music Miquel de
Castelló.

Continuarà la festa el
dissabte 18 amb la XIX
Guerra de l�aigua, a partir de
la una del migdia i a les 6 de
la tarda, el concurs de
botifarra. A la mateixa hora,
hi ha jocs per als més petits,
que donaran pas al berenar
amb xocolata, i la sessió de
ball de tarda i ball de nit amb
el grup Shakata. A
Continuació i fins la
matinada més marxa amb

Espectacle infantil el diumenge a la tarda

Diversió assegurada a la Festa Major
de Santa Linya, del 24 al 27 d�agost

Festa Major de Santa Linya del 24 al 27 d�agost

Santa Linya obre la seva Festa major a la comarca
de la Noguera amb una programació jove i lúdica

els grups Holidays in the
farm i Nuncarguense.

La festa acabarà el
diumenge 19 amb la Missa

de Festa Major, amb el
vermut, grups d�animació
infantil i ball fi de festa amb
el grup Jalaysa.

Els actes de la festa ma-
jor de Santa Linya, comen-
çaran el divendres 24
d�agost, fent el repic de cam-
panes com inici de festa, per
la nit la festa està encarada
cap al jovent, amb un Dj i la
3e festa del mojito.

L�endemà dissabte, al
matí, amb la missa, sarda-
nes i vermut de festa major.
Per la tarda, entreteniments
variats pels més menuts.

Les sessions de ball de
dissabte, estaran encapçala-
des per La banda del drac, i
pel diumenge encara no s�ha
concretat. Tres dies intensos
pels seus vilatans, i el dilluns
serà dia de repòs.

Programa d�Actes de Tartareu
DIVENDRES dia 17
21.00 Repic de campanes.
22.00 Sopar de germanor.
00.30 Ball de nit amb el músic Miquel de Castelló.

DISSABTE dia 18
13.00 XIX Guerra d�aigua.
18.00 Concurs de botifarra i jocs per als més petits.
19.30 Xocolatada.
20.00 Ball de tarda amb Xakata.
00.00 Ball de nit amb Xakata.
02.30 Festa pel jovent amb �Holidays in the farm� i a

continuació �Nuncarguense�.

DIUMENGE dia 19
12.00 Missa de festa major.
14.00 Vermut.
17.30 El show de Ludovico iCastanyola� (infantil).
20.00 Ball de tarda amb l�orquestra Jalayssa.
22.00 Sopar i bingo.
00.00 Ball de fi de festa major.

Programa d�Actes de Santa Linya
DIVENDRES dia 24
17.00 Repic de campanes.
19.00 Torneig de botifarra.
00.00 Sessió de Dj.
01.00 3a Festa del mojito.

DISSABTE dia 25
12.00 Missa, sardanes i vermut de festa major.
17.00 Cucanyes.
20.30 Ball de tarda amb La banda del drac.
01.00 Ball de nit amb La banda del drac.
06.00 Xaranga a càrrec de Tokem x tu.

DIUMENGE dia 26
12.00 Missa i vermut.
15.00 Els majorals acompanyats del Gorrallargs

d�Oliola faran el llevat de taula.
17.00 Partit de solters contra casats.
20.00 Ball de tarda i nit (grup a concretar).

Dr. Josep Ma Lara Nieto
Hores convingudes

Tel. 629 359 238 - 629 993 701
Pl. Mercadal, 37 1r-3a � BALAGUER
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El proper 2 de setembre
es celebra un any més, una
nova edició de l�Aplec de
Sant Llubí.

A la trobada hi estan
convidats tots aquells que
vulguin passar un matí de
diumenge entretingut
envoltats del bonic entorn
del Montsec. Durant tot el

matí es donarà coca i vi a
tots els assistents. També hi
haurà el joc del tarrons, el
sorteig d�un pernil i servei de
begudes. A les dotze i vint
es realitzarà una missa en
honor al sant. Tots els que
es vulguin quedar a dinar,
s�habilita una zona per fer foc
i taules per menjar.

Una nova edició de l�Aplec de
Sant Llubí, el 2 de setembre

Ermita de Sant Llubí

Castelló de Farfanya celebra la seva
Festa Major del 10 al 15 d�agost

A partir del proper diven-
dres 10 d�agost, Castelló
celebarà la seva Festa Major
d�estiu, dedicada a la Mare de
Deu, amb una programació
força variada, que comença-
rà el divendres i acabarà el
dimcres dia de la Mare de Déu
d�Agost, amb cinc dies plens
d�actes per a públic de totes
les edats.

DIVENDRES dia 10

23.30 Correfocs amb Els
carranquers de Cervera a
continuació batucada amb
Batucada Bombolles i fes-
ta del jovent amb De Noche
i disco Mòbil.

DISSABTE dia 11

17.00 Concurs de botifarra.
20.30 Ball de tarda amb l�or-
questra Blue Marine i 00.30
Concert i ball de nit amb la
mateixa orquestra.

DIUMENGE dia 12

11.00 Pinyolada i Esmorzar
Popular. A la mateixa hora
Parc Infantil.
17.00 Parc infantil i Festa de
l�escuma.

L�orquestra Montse&Joe Transfer actuarà el dimecres al
vespre a Castelló

Activitats pensades per
als més petits, joves i
grans, per a què tothom
tingui els seus actes en
la festa major

20.30 Sessió llarga de ball
amb el grup  Acuario. A la
mitja part venda d�entrepans.

DILLUNS dia 13

19.00 Cata d�oli, organitza-
da pel Molí Gabriel Alsina.
23.00 Cinema a la Fresca,
amb la pel·lícula: �Resacón 2.
Ahora en Tailandia�.

DIMARTS dia 14

20.30 Ball de tarda amb l�or-
questra Stresband.
22.30 Sopar de germanor,
organitzat pel Club Futbol
Sala Castelló.
00.30 Ball de nit amb l�or-
questra Stresband.
04.00 Disco mòbil fins a la
matinada a càrrec de La Vaca
Boja.

DIMECRES dia 15

12.00 Missa major cantada
pel cor parroquial i ofrena flo-
ral dels nens i nenes en ho-
nor a la patrona. A continua-
ció ballada de sardanes a càr-
rec de La Cobla Juvenil de
Solsona.
17.00 Tirada de bitlles.
18.00 Animació �Una de pi-
rates�, a càrrec del grup El
Sidral.
20.30 Sessió llarga de ball
amb l�orquestra Montse &
Joe Transfer.
22.00 Espectacle acrobàtic
a càrrec d�Africa Mwoto.

Tots els dies de la festa ma-
jor, es farà el VI Concurs Fo-
togràfic vila de CAstelló de
Farfanya: �Castelló i els seus
paissatges naturals�.
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Dues-centes persones van assistir al
concert del cicle �Música als Castells�

Música als Castells

Més de 200 persones van
assistir el passat dissabte al
concert que Small River
Dixie va oferir al Castell For-
mós de Balaguer, en el marc
del XXIIIè cicle Música als
Castells, cosa que demostra
la clara consolidació del cer-
tamen a la capital de la No-
guera.

La formació de
Tarragona va oferir un ampli
repertori amb peces que van
des del dixieland fins al funk,
passant per latin-jazz i el
swing.

L�actuació s�emmarca
dins el festival itinerant Mú-
sica als Castells, organitzat
per la Fundació Privada Cas-
tells de Catalunya i que re-
correrà diverses fortaleses
catalanes, de l�Aragó i les
Balears fins al setembre
d�aquest any.

Celebrat el passat dissabte 21 de juliol, al Castell
Formós de Balaguer, a càrrec del grup Small River
Dixie de Tarragona

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

Indesinenter
Vers-calé

N�hi ha que fan poemes,
i n�hi ha que fan calés.
Ves per on aquests entenen
que els poemes són rareses
que no serveixen de res,
ho diuen i ho manifesten.
Qüestió potser de parés,
uns al dret, uns al revés,
endevina qui en sap més.
Els poemes sempre queden,
els calés, oh valga�m Déu!
se�n van igual que vingueren
i s�esfumen com si res.
Els mateixos que el deleixen,
qüestionen el seu valer,
palesant que més en tenen,
més en volen, de calé.
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El Balaguer més �local� de la història
inicia la temporada amb Juanjo Tenorio

El Balaguer 2012-2013 va
iniciar el passat dilluns 23 de
juliol el seu camí sota la ba-
tuta de Juanjo Tenorio, que
debuta com a tècnic en
l�equip de la seva vida.
Tenorio que ha defensat du-
rant 17 temporades la samar-
reta vermella, ara accepta el
repte de dirigir al primer
equip amb una gran il·lusió,
�alhora que amb un gran res-
pecte. Estimo aquest club
on m�he format com a juga-
dor i com a persona, i ara
tinc l�oportunitat de dirigir
l�equip des de fora del camp,
i estic segur que amb l�aju-
da de la resta de cos tècnic i

de tota la plantilla, podem
aconseguir fer gaudir a
l�afició�, paraules textuals del
nou entrenador.

Com a objectiu, Tenorio
no es planteja, de moment,
res més que la permanència.
�Mantenim part de l�equip
de l�any passat, però incor-
porem jugadors amb
veterania, que han d�aportar

Juanjo Tenorio

la seva experiència als més
joves, que són molts, proce-
dents del filial. Ells posen la
il·lusió i les ganes, que ben
dirigides, ens han de portar
bons resultats�.

Juanjo Tenorio compta
amb els porters Jaume No-
gués, Julià Espigares i Jordi
Martinez, els defenses,
Ruben Egea, Yeray Darias,
Edu Usall, Hector Besora,
Didac Cazorla i Joan
Martinez; els centrecampis-
tes Andreu Martinez, Xavi
Gracia, Jordi Benet, Jony
Fornier, Albert Jimenez, Felix
Ballesteros i Sergi Galceran,
i els davanters, Isaac Sola-
nes, Edgar Rodero, Oscar
Vila i Iban Parra.

Una plantilla que està
composta de 20 jugadors,  14
jugadors dels quals són de
Balaguer i de la comarca, la
majoria sortits del futbol
base.

Jugadors balaguerins de la plantilla

FUTBOL>> Un total de
14 jugadors de Balaguer
i comarca, i la majoria
fets al futbol base,
defensaran la 3a divisió

El Balaguer va dispu-
tar el passat dissabte el
seu primer test de
pretemporada al camp de
l�Ivars d�Urgell, contra
l�equip de la localitat, en-
trenat pel balaguerí Josep
Maria Freixes, i que milita
a la Tercera Catalana.

Els balaguerins no
van tenir problemes, per
guanyar un encontre que
van dominar durant els
noranta minuts, tot i que
els locals es van avançar
en una jugada aïllada, al
minut 15, i van anar-se�n
al descans amb un sorpre-
nen empat a dos gols.

Joan Martinez, Edgar
Rodero (2), Oscar Vila,
Jordi Benet i  Cazorla van
ser els encarregats de
marcar els sis gols del

Balaguer en aquest primer
partit de pretempo-rada.
Cal destacar la bona imat-
ge de l�equip, amb un fut-
bol atractiu i directe.

El poper diumenge,
l�equip que entrena
Juanjo Tenorio continua
la pretemporada partici-
pant en el triangular a
Artesa de Segre, amb
l�equip local i el Lleida Es-
portiu, en homenatge a
Jaume Campabadal, que
ha militat als tres equips.

Sense problemes en el
primer test de pretemporada
a Ivars d�Urgell (2-6)

Galceran en una jugada d�atac

FUTBOL>> Joan
Martínez, Edgar
Rodero, Oscar Vila,
Jordi Benet i Didac
Cazorla els golejadors
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Anna Auberni guanya la Baixada del
renaixement de l�Ebre per tercer any

El passat dissabte 21 de
juliol,  tres nedadors del CEN
Balaguer (Marc Auberni,
Imma Torné i l�Anna
Auberni) van participar en la
baixada del Renaixement de
l�Ebre,  aquesta travessa de
més de 15.700 metres de re-
corregut la més llarga del cir-
cuit català, aconseguint molt
bons resultats. L�Anna
Auberni es va imposar en la
classificació absoluta per
tercer any consecutiu amb
un temps de 2 hores i 3 mi-
nuts, l�Imma va fer el vuitè
lloc de la seva categoria, i fi-
nalment en Marc Auberni
amb un temps de 2 hores i 9
minuts el 7è classificat.Anna Auberni, primera del podi

Tornike Sanikidze guanya l�Open
Internacional d�Escacs de Balaguer
ESCACS>> Després de
nou disputades jornades, el
17è Open Internacional d�Es-
cacs «Ciutat de Balaguer»,
ha arribat a la seva fi.

El Georgià, Tornike
Sanikidze (número 1 del
rànquing), ha aconseguit fer-
se amb el primer lloc de la
classificació, empatat a
punts amb el cubà José
Angel Guerra i amb el rus
Vladimir Burmakin. En total
hi han participat 85 jugadors
internacionals.

NATACIÓ>> La balaguerina va estar 2 hores i 3
minuts en fer la travessa de més de 15.700 metres

Quadre guanyador de l�Open d�Escacs 2012

El nedador del CEN
Balaguer en Gerard Nadal
ha aconseguit el repte de
creuar l�estret de Gibraltar
nedant, sent el primer
balaguerí en realitzar-ho.

El repte va començar
el dia 16 de juliol, a la
ciutat de Tarifa on
juntament amb 5
companys de travessia
d�arreu de Catalunya  van
estar esperant el moment
en que per condicions
meteorològiques (boires,
corrents, pluges etc..)

l�organització permetés
realitzar la travessa, els
primers dies per culpa del
vent de Llevant va ser
impossible, el divendres i
quan es disposaven a
començar el repte van
tenir que suspendre�l
degut a una plaga de
meduses al voltant de la
illa de Tarifa, finalment el
dissabte a les 12:33 hores
van poder començar
l�aventura i completar
l�estret fins arribar a Punta
Ahmiar (Marroc) a les
17:06 hores amb una
duració de 4 hores i 33
minuts. Realitzant un
recorregut de 18,1
kilòmetres, al principi
havien d�arribar a Punta
Cire, però les corrents a la
part final van obligar-los a
desviar-se.

Gerard Nadal és el primer
balaguerí en creuar l�estret
de Gibraltar, nedant

Gerard Nadal creua l�estret de Gibraltar

NATACIÓ>> La
proesa la va
realitzar amb una
travessia de 4 hores i
33 minuts
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V. X. ADSUAR
C/ Urgell, 89 (Davant Camp de futbol) - Tel. 973 447510-Fax 973 450896  - BALAGUER

Mercedes-Benz

vendes · reparació de turismes i recanvis originals · equip Star Diagnosi

REPARACIÓ DE VEHICLES INDUSTRIALS: C/ Joan Maragall, 5 - HOSTAL NOU

Un centenar de nens i
joves d�edats entre 5 i 16
anys participen aquest
juliol al programa Camp
Base d�Estiu Esport,
organitzat per
l�ajuntament de Balaguer.

La novetat d�enguany
és que el grup de 5 a 12
anys aprèn anglès mentre
practica esports
d�aventura.

El programa Camp
Base permet als joves
practicar esports menys
convencionals, com ara
escalada, submarinisme,
piragüisme, tirolina, tir
amb arc, espeleologia o
orientació.

Les activitats estan
adaptades a cada grup
d�edat, de manera que
siguin accessibles per a
tothom.

Un dia per setmana
totes les activitats es fan
en anglès, amb l�objectiu
de fomentar
l�aprenentatge d�aquesta
llengua.

Un centenar de joves
participen a les diferents
activitats de l�Estiuesport

Una de les activitats practicades a l�Estiuesport 2012

Tenen edats
compreses entre els 5
i 16 anys i un dia a la
setmana fan les
activitats en anglès

El Club Tennis Balaguer compten amb
tres noves pistes de pàdel

PÀDEL>> El Club Tennis
Balaguer va inaugurar el pas-
sat dissabte 21 de juliol, tres
pistes de pàdel. L�acte va
comptar amb la presència de
l�alcalde de Balaguer, Josep
Maria Roigé, i  la junta direc-
tiva de l�entitat, encapçalada
per la seva presidenta,
Jacqueline Sánchez.

Amb la posada en funci-
onament d�aquestes instal·-
lacions, el club amplia la
seva oferta esportiva, centra-
da bàsicament en el tennis.Inauguració de les pistes de pàdel

Josep Ma Marqués, subcampió d�Europa
en els campionats de policies i bombers
ATLETISME>> L�Atleta
balaguerí Josep Maria Mar-
qués, es va proclamar
subcampió d�Europa en els
passats campionats de poli-
cies i bombers realitzats a
l�illa canària de Tenerife.

L�atleta balaguerí va ocu-
par la 10ena posició de la
classificació general i la se-
gona posició de la categoria
sènior, en la prova de 10 kms,
obtenint la medalla de plata
d�aquesta categoria.

Josep Maria Marqués al podi
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GROC és una publicació plural i independent. Els articles d�opinió són exclusius dels seus autors que GROC no fa necessàriament seus. En defensa de la
llibertat d�expressió de la nostra societat, ens comprometem a acceptar les rèpliques que els lectors estimin oportunes sempre que es guardi el degut
respecte que mereixen persones i institucions. TOTS el articles d�opinió hauran d�estar signats, amb nom i cognoms, i aniran acompanyats amb una còpia
del DNI del responsable de l�article i un telèfon de contacte.

Coses que no s�entenen
C.G.A.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ha passat poc més d�un
any des que el Sr. Roigé fou
investit alcalde de Balaguer
amb els vots del seu grup, i
els d�ERC. I ho va ser amb
els mateixos arguments que
va fer servir durant la
campanya electoral:
enganyant els ciutadans.
Són moltes les mentides,
però només en citarem les
més grosses.

1. Va prometre
humilitat i no ser autoritari.
La humilitat la vàrem veure
a la inauguració de l�edifici
del Casal �Lapallavacara�,
que per ell no estaria
construït, ja que essent a
l�oposició va votar
sistemàticament en contra
de tots els pressupostos que
aportaven recursos al centre
històric. I un any després de
la construcció de
l�equipament va i l�inaugura

Un any de govern del Sr. Roigé
Grup Municipal Socialista de Balaguer
---------------------------------------------------------------------------------------------------

i, a més, s�hi fa posar una
placa amb el seu nom,
(quina barra). Pel que fa a
l�autoritarisme, només cal
preguntar a qualsevol
particular o representant
d�algun col·lectiu o
associació que hagi passat
pel despatx de l�alcalde amb
alguna petició.

2. Va prometre que no
hi haurien col·locacions a dit
d�amics i gent del partit, i de
moment ja tenim 3
assessors, col·locats a dit i
del partit, CiU, que costen
125.000 e i que paguem amb
els diners de tots. I ens
consta que en vindran més.

3. A més ens trobem
amb un cas de cessió il·legal
d�un treballador per part
d�una empresa externa (afí a
CiU), que facturarà per un
operari més de 43.000 e
anuals; si aquest treballador

el contractés directament
l�Ajuntament  costaria
(seguretat social inclosa)
menys de 22.000 e. La cessió
il·legal de treballadors és un
delicte (art. 312.1 del codi
penal).

4. Va assegurar que els
sous de l�equip de govern els
havien reduït un 25% i el que
han fet és augmentar-los un
33%; l�anterior equip de
govern costava als
ciutadans de Balaguer uns
208.000 e (seguretat social
inclosa), l�actual equip del Sr.
Roigé costa entre tots els
càrrecs polítics i assessors,
276.000 e, quantitat a la que
s�ha de sumar el sou públic
del Sr. Roigé a la Diputació
(52.631.18 e) i el del Sr.
Velimelis al Consell
Comarcal (9.640.00 e), a més
d�assistències als Plens,
Comissions, Dietes i
Quilometratges.

5. Va criticar els
impostos i taxes que es
pagaven a Balaguer per
abusius. Un cop elegit
alcalde i amb la majoria que

El passat 19-07-12, potser
va tenir lloc el Ple
Extraordinari més curt de la
història �democràtica� del
nostre ajuntament. Vist i no
vist. Jo vaig ser el primer
ocupant d�un seient a la sala,
i també el primer
d�abandonar-la. Per
assumptes particulars, vaig
haver de marxar uns minuts.
El temps d�anar de l�altre
costat de pont i tornar, ja
vaig trobar als regidors
socialistes a la plaça. Ho
sigui, no calia tornar a
l�Ajuntament. El Ple
Extraordinari s�havia acabat.
Com? Inacabat certament.
La pujada de més d�un
trenta per cent en el cost de

la llar d�Infants, va ser on es
va entrepussar. I sense
consens, li tornaran a
tombar al Ple Ordinari, i
quantes vegades ho faci.
Amb tota la raó que els
números li donguin. I els
regidors de l�oposició, que
en aquest cas varen ser tots,
li van dir que no. S�ha
d�entendre que el passat en
aquesta ocasió és vertadera
democràcia, no aquelles
majories obtingudes a canvi
de no sabem què, per dir-ho
d�alguna forma.

Ara es necessitarà
munyir una mica el cervell
per saber d�on surten els
diners per continuar donant
el servei. Quan es governa

amb minoria és el joc que
toca fer molt sovint. És un
preu que s�ha de pagar sinó
es vol renunciar a res,
perquè pactar sempre
representa cedir en alguns
punts per ratificar-te en
altres.

Jo diria que l�Ajuntament
encara té molts mitjans
d�aconseguir diners, i ningú
sap perquè no es controla
les ITV�s caducades, les
assegurances inexistents, i
l�impost de circulació. Es pot
veure per tots, el que dic.
Som moltíssims els que
volem i desitgem que
s�acabi aquesta incestuosa
sintonia entre els �vivales�
de torn i els nostres agents
de policia que dóna
l�impressió que tenen por.

El dubte, deixa sempre
un racó buit per a que
cadascú l�ompli amb la fe i

l�esperança del seu desig, i
no deixa d�ésser una
contradicció difícil d�explicar
el que  la parsimonia (sana
per a mi), estigui ben
aposentada al nostre
ajuntament. Però el carrer i
jo mateix ens meravellem de
la rapidesa en alguna
desició, sense encomanar-
se en cap sant. Perquè és
així? Potser ho vol la
Generalitat? No ho crec. La
situació econòmica a la
nostra ciutat és en veritat per
fer plorar, i CiU no està en
situació per no recordar els
anys d�oposició, trencats
solsament pels quatre anys
de mandat del Sr. Borràs.
Dins trenta-dos, sinó vaig
errat, d�alcaldies �lliures�.

Tenint un home de
confiança super ben pagat,
el Sr. Roigé ha de parlar més
amb els grups que

composen l�Ajuntament, a
risc si no ho fa, de durar un
sol mandat. El discret
encant de la normalitat no
és mai fruit de l�improvit-
zació, ni del �bote pronto�,
és sense cap dubte fruit
d�unes meditades posicions
i de diàleg. És per considerar
la possibilitat d�un pacte de
governabilitat, que no faci
pudor.

Per què a la fi tots creuen
tenir la veritat absoluta i el
just dels seus motius.
Qualsevol partit, que vol dir
tots, quan mana, ens fa anar
com una piloteta de ping-
pong: Ara cap aquí, ara cap
allà. Poc els importarà si ens
maregem. Sempre ens diran
que ho fan pel nostre propi
benefici.

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

li dóna el �pacte� amb ERC,
podia haver-los baixat. En
canvi, el que va fer és
incrementar-los, inclòs l�IBI.

6. Va assegurar que no
acomiadaria personal si
guanyava les eleccions, i en
el seu balanç del primer any
de mandat  ja insinua
privatitzacions de serveis,
algun d�ells tan essencial
com el subministrament
d�aigua potable. A més
s�observen moviments per
deteriorar la qualitat d�altres
serveis (suprimir la
deixalleria mòbil, no reparar
el camió recollidor
d�escombraries, no es
reposen suficientment els
contenidors, no s�inverteix
en renovar les xarxes de
serveis i el mobiliari urbà, ...),
pas previ per justificar
futures privatitzacions.

7. L� e n d e u t a m e n t
municipal, tant criticat pel Sr.
Roigé abans de ser alcalde,
que a 31 de desembre de
2010 era de 15 Milions
d�euros, tots ells dedicats a
obres d�inversió i a la

construcció d�equipaments
i infraestructures, avui és
d�uns 23 Milions d�euros. El
deute ha augmentat prop
del 65% en un any i sense
haver fet gens d�inversió. Per
primera vegada des que hi
ha Ajuntaments
Democràtics, el deute ha
servit per pagar despesa
corrent.

8. El Sr. Roigé va dir que
seria l�alcalde de tots els
balaguerins i balaguerines i,
en canvi, fomenta la divisió
recolzant associacions de
municipis independentistes
i incomplint la legislació
sobre símbols i banderes.

Des del Grup Municipal
Socialista farem tot el que
calgui per revertir aquesta
situació per que en el futur,
Balaguer torni a ser
referència de progrés,
integració i tolerància, i per
que torni la inversió i la feina
per a les empreses i els
treballadors.

-------------------------------------------------
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L�Associació de Veïns
del Centre Històric de
Balaguer amb la col·la-
boració de l�Associació de
Botiguers del carrer d�Avall
han ofert una exposició
sobre el camí de Sant
Jaume a partir de
l�experiència d�un grup de
nois i nois de l�associació

Down Catalunya. Les
fotografies s�han pogut
veure, en horari comercial,
als porxos del carrer d�Avall
fins el passat 31 de juliol.
La mostra s�emmarca dins
de les activitats que cada any
organitzen els veïns del cen-
tre històric amb motiu de
Sant Jaume.

El carrer d�Avall ha organitzat
una exposició fotogràfica del
camí de Sant Jaume

Exposició al carrer d�Avall

L�Associació de Veïns del Centre Històric
celebra la festivitat de Sant Salvador

L�Associació de Veïns del
Centre Històric organitza
aquest divendres, 3 d�agost,
a 2/4 de 10 del vespre, el tra-
dicional sopar popular a
Sant Salvador. Acabat el so-
par, galop d�entrada i sarda-
nes de demostració a càrrec
de la colla sardanista  Santa
Maria de les Franqueses.
Seguidament, ballada de
gegants, a càrrec de la Colla
Gegantera de Balaguer. Fi-
nalment, danses tradicio-
nals, amb el grup «La
Sonsoni». El dissabte 4
d�agost,  Nit d�Havaneres,  a
la plaça de Sant Salvador, a
les 23 h amb el grup Arrels
de la Terra Ferma.Plaça Sant Salvador

Els balaguerins surten al carrer per
celebrar la rua del Correbars

La festa del Correbars
Balaguer va reunir més de 200
persones en la rua nocturna
que es va celebrar el passat
dissabte i que estava
dedicada al San Fermín.
Nombrosos joves balague-
rins van reunir-se a la plaça
Mercadal amb el tradicional
vestit de la festa pamplonesa.
L�acte va iniciar-se a les 21:00h
del vespre i va transcórrer per
set bars i restaurants de
Balaguer amenitzat per «La
xaranga del Correbars».

Amb un sopar popular, sardanes, gegants, danses
tradicionals i un concert d�havaneres

Una de les tapes del Correbars 2012
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Juliol de Música i Poesia

L�actor Lluís Soler i el
quartet vocal Fantasiant
van cloure, el passat diu-
menge 29 d ejuliol, el cicle
Juliol de música i poesia,
organitzat per col·lectiu
Bada-Pas amb el suport de
l�ajuntament de Balaguer.

El conegut actor
mostrà la seva faceta de
rapsode acompanyant al

quartet vocal i de corda
polzada Fantasiant. Junts
interpretaren peces de
poetes catalans, com Pere
Quart, Miquel Desclot i
Joan Maragall, entre altres.

El concert va tenir lloc
a Santa Maria de les
Franqueses, resultant
esser un espai idoni per
aquest festival.

Lluís Soler tanca el cicle de
Juliol de Música i Poesia a
Sta Maria de les Franqueses

Miguel Angel Gallardo, vicepresident
de l�organització mundial dels poetes

La organització mundial
dels poetes, escriptors i ar-
tistes va decidir recentment
nomenar a Miguel Angel
Gallardo Vargas, escriptor i
poeta xilè que resideix a
Balaguer des de l�any 2007,
vicepresident executiu mun-
dial. El nomenament també
és un reconeixement de la
trajectòria de Gallardo a les
activitats que realitza

socioculturals al Centre Lla-
tinoamericà de Lleida en fa-
vor dels més desamparats,
a més de la publicació dels
seus llibres «Cuentos y

Miguel Angel Gallardo

poemas un encuentro com
mis emociones», «El último
viaje del viejo Hiakoska» y
«Mi cuaderno de poemas
perdidos».

Montgai organitza un
concurs fotogràfic d�estiu

L�Ajuntament de
Montgai organitza la prime-
ra edició d�un concurs foto-
gràfic d�estiu.

La temàtica del concurs,
obert a tota la ciutadania, és
lliure. Així, les fotografies
poden mostrar els racons
menys coneguts i sorpre-
nents de Montgai o bé una
de les activitats que s�orga-
nitzaran aquest estiu a la lo-
calitat.

El termini per a presen-

La tasca de l�escriptor
xilè resident a Balaguer,
ha estat reconeguda per
aquesta organització
internacional

tar les obres ja és obert i fi-
nalitza el proper 24 d�agost.

Les fotografies s�han
d�entregar a les oficines de
l�Ajuntament en format pa-
per, poden ser en color o
blanc i negre. La mida pot
ser de 15x20 o bé de 18x24.

Les fotografies presenta-
des en aquest concurs s�ex-
posaran a l�entrada de
l�Ajuntament vell durant els
dies de la Festa Major de
Montgai.Montgai

Un dels concerts del cicle a Santa Maria de les
Franqueses
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
-------------------------------------
SALOU alquilo
apartamento por
semanas, para 6 personas,
con piscina, párking en el
recinto y cerca de la playa.
Razón: 609369537.
-------------------------------------
SE ALQUILA o se vende
apartamento, amue-
blado, 1 hab., ideal
parejas. Gran ocasión.
Razón: 676436535.
-------------------------------------
OPORTUNITAT, venda
de parcel·les aïllades de
516 m2, a la millor zona
de Balaguer, al costat del
Col·legi Mont-roig. Raó:
676996765.
-------------------------------------
ES LLOGA pis a l�Av. Paï-
sos Catalans, amb mo-
bles o sense, 3 hab., 2
banys, àmplia terrassa i
vistes al riu. Raó:
646135449-679469579.
-------------------------------------
LLOGUER de locals a Bell-
caire d�Urgell, 55 m2, obra
nova. Raó: 676996765.
-------------------------------------
ES LLOGA magatzem de
21m2 al c/ St. Pere Màrtir,
preu 90 e/mes. Aparta-
ments a Camarasa, total-
ment equipats i amb vis-
tes al riu. Pàrking al c/
Urgell. Trucar als telèfons:
973447752-639920281.

-------------------------------------
ES LLOGA àtic-dúplex a
Barcelona, 175 m2, ideal per
estudiants, tot exterior, mo-
blat, 5 hab. dobles, 2 banys.
Zona Pl. Llucmajor (davant
Parc de la Guineueta). Molt
ben comunicat. Raó telè-
fon: 973450377.
-------------------------------------
VENDA DE CASES d�obra
nova, 150 m2, amb garaig
i jardí a la Fuliola. Preu:
170.000 e negociables.
De particular a particular.
Raó: 653950185-
620287216.
-------------------------------------
PISOS A Balaguer, llo-
guer pisos de 3 hab., ven-
ta (finançament 100%),
de 1, 2 i 3 habitacions.
Raó: 670284619. Immo-
bles procedents d�actius
bancaris.
-------------------------------------
ALQUILER de piso en
Balaguer, todo exterior,
con excelentes vistas y pis-
cina, 3 hab., baño, aseo,
comedor, cocina, calef.
ind. Gas Natural. Razón
teléfono: 691710779-
t691710779@gmail.com
-------------------------------------
MIAMI PLATJA, es lloga
apartament a 100 m de la
platja, ascensor, 2 hab. do-
bles.  Setmana agost 350 e,
quinzena 600 e. Raó:
675856512.

------------------------------------------
ES LLOGA dúplex a
Bellcaire , d�obra nova, amb
gran terrassa, 3 hab., 2
banys. Raó: 973450051 (tru-
car de 9 a 13.30 h).
-------------------------------------
VENDA o LLOGUER de
pàrkings tancats al c/
Jaume Balmes, 11 de
Balaguer. Raó telèfons:
629310479-629715431.
-------------------------------------
LLOGUER PIS  a Balaguer,
137 m2, c/ Urgell, 78 5è 2a,
3 hab., 2 banys, cuina
gran, 2 terrasses, ascens-
sor, moblat, a/a i bomba de
calor. Preu: 400 e/mes.
Raó: 662079383.
-------------------------------------
ES LLOGA casa a Os de
Balaguer, per vacances i
caps de setmana. Total-
ment equipada. Molta
llum. Capacitat per 12
persones. Tel: 687750253.
-------------------------------------
ES VEN terreny urbà de
800 m2, amb tots els ser-
veis a Fontdepou (Àger).
Zona molt tranquil·la.
Preu a convenir. Ideal
per a segona residència.
Raó: 646268186.
-------------------------------------
PARTICULAR vende piso
en Salou, c/ Barcelona, 3
hab., cocina, baño, 2
terrazas, piscinas, ascensor,
100.000 e. Telf: 696159374.

-------------------------------------
PISO EN CUNIT, 1a linia
de mar, 3 hab., 2 baños,
terraza, párking, piscina
comunitária. Precio para
2a quinzena de agosto
800 e, 1a quinzena de
setiembre 600 e, 2a quin-
zena de setiembre 500 e.
Razón teléfono:
661470848.
-------------------------------------
ES VEN xalet amb parcel·-
la urbanitzada de 2.300
m2, amb tots els serveis.
Excel·lent situació, a poca
distància de Balaguer.
Venta de particular a par-
ticular. Raó: 679212459.
-------------------------------------

TREBALL
-------------------------------------
ES DONEN classes parti-
culars d�anglès, en ni-
vells d�estudis de primà-
ria i ESO. Interessats tru-
cat al: 973445126.
-------------------------------------
CONSTRUCCIONS I RE-
FORMES Germans Vidal
Guardiola, 27 anys d�expe-
riència. Teulades, banys,
façanes, comunitats, gran-
ges, magatzems, cases
antigues. Reformes en
general. Preu econòmic.
Demana pressupost sen-
se compromís, als telè-
fons:973983167-690921832.

-------------------------------------
PROFESSORA nativa
dóna classes d�anglès,
per particulars o grups.
Tel: 650422582.
-------------------------------------

VARIS
-------------------------------------
COMPRO monedes, se-
gells d�Espanya, bitllets an-
tics, postals, fotos, llibres, pu-
blicacions, còmics, cromos,
llibres de Festa Major i Fira
Balaguer, Grocs (100 pri-
mers números). Qualsevol
cosa de Balaguer. Raó:
676803205.
-------------------------------------
VENC taules i cadires de
menjador. Tel: 973420029.
-------------------------------------
ES VEN mostradors, vitri-
nes, prestatgeries i expo-
sitors per a establiment
comercial. Raó:
678584586.
-------------------------------------

MOTOR
-------------------------------------
ES VEN Peugeot 206 HDI
comercial. Any 2002. Eco-
nòmic. Raó: 973447705.
-------------------------------------
ES VEN camió Mercedes
amb contracte de feina
fixa, per jubilació. Raó:
660562131.
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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
--------------------------------------------------------------------------
ALGERRI
AJUNTAMENT 973 426013
--------------------------------------------------------------------------
BALAGUER
AJUNTAMENT 973 445200
IMPIC 973 446606
MOSSOS (URGÈNCIES) 088
MOSSOS D�ESQUADRA 973 457700
GUÀRDIA URBANA 973 450000
CÀRITAS BALAGUER 973 443320
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
CENT. MEDIC RECONX. 973 448113
CREU ROJA 973 445796
RENFE 973 445503
ALSINA GRAELLS 902 422242
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
--------------------------------------------------------------------------
LA SENTIU
AJUNTAMENT 973 424005
CASA DEL METGE 973 424058
--------------------------------------------------------------------------
LES AVELLANES
AJUNTAMENT 973 454004
--------------------------------------------------------------------------
MENÀRGUENS
AJUNTAMENT 973 180205
--------------------------------------------------------------------------
MONTGAI
AJUNTAMENT 973 430005
METGE 973 430107
--------------------------------------------------------------------------
OS DE BALAGUER
AJUNTAMENT 973 438004
METGE 973 438003
A.T.S. 973 438062
RESIDÈNCIA 973 438169
--------------------------------------------------------------------------
SANT LLORENÇ
TELÈFON PÚBLIC 973 420003
--------------------------------------------------------------------------
SANTA LINYA
TELF. PÚBLIC 973 454002
--------------------------------------------------------------------------
TARTAREU
TELÈFON PÚBLIC 973 454003
--------------------------------------------------------------------------
TÉRMENS
AJUNTAMENT 973 180010 / 973 180041
CASA DEL METGE 973 180213
--------------------------------------------------------------------------
VALLFOGONA DE BALAGUER
AJUNTAMENT 973 432008
CASA DEL METGE 973 432055
--------------------------------------------------------------------------
VILANOVA DE LA SAL
TELÈFON PÚBLIC 973 454019
--------------------------------------------------------------------------

Telèfons útils
ÀGER

F. JOSA - C/ La Font, s/n 973455286

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

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 605010097

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

MONTGAI

PERE SOLANS 973430110

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

OS DE BALAGUER

RÚBIES PRAT, NÚRIA 973438136

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

VALLFOGONA DE BALAGUER

AIGUABELLA ALENTA, G.973432151

Horari de trens

Horari d�autobusos

Farmàcies de torn de Balaguer

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
06.10 BARCELONA feiners
07.55 � diari
19.55 � diari
19.00 UAB BELLATERRA diumenges lectius
06.10 TÀRREGA feiners
07.10 " feiners
07.50 " de dill. a div. feiners
12.00 " feiners
15.00 " feiners
19.30 " feiners
07.10 LLEIDA de dill. a div. feiners
07.40 � diari
07.45 " feiners
07.48 " feiners
07.55 " dim, dime, diven.
08.00 � dill., dij., diven.
09.15 � feiners
10.45 " diumenge
10.50 " de dill. a div. feiners
12.00 � de dill. a div. feiners
13.10 � de dill. a div. feiners
13.30 � de dill. a div. feiners
14.45 � de dill. a div. feiners
15.15 � de dill. a div. feiners
15.18 � de dill. a div. feiners
17.51 � diari
18.05 � diari
19.10 � de dill. a div. feiners
19.21 � diumenge
09.50 SEU D'URGELL diari
16.35 � diari
09.50 PUIGCERDÀ diari
13.35 SOLSONA dill., dima., dij., div.
16.35 � divendres
09.50 PONTS diari
13.35 � de dill. a div. feiners
16.35 PONTS diari
19.10 � de dill. a div. feiners
19.50 � de dill. a div. feiners

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
13.37 ESTERRI D'ÀNEU diumenge
17.22 � diari
20.07 � diari
21.21 � de dill. a div.
13.17 AGRAMUNT feiners
19.47 � de dill. a div.
07.00 ÀGER feiners
13.37 � diumenge
14.00 � dime., div., dis.
17.00 � dill., dima., dij.
17.22 � diari
20.07 � diari
21.21 � de dill. a div.
11.05 LES diari
18.05 � diari
08.25 ALMENAR de dill. a div. feiners
15.15 � de dill. a div. feiners
12.45 � dissabtes

SORT. LLEIDA-BALAGUER CALENDARI
07.00 de dill. a div. feiners
07.45 de dill. a div. feiners
09.10 feiners
09.15 diari
10.00 de dill. a div. feiners
11.00 feiners
11.10 de dill. a div. feiners
12.30 feiners
13.00 de dill. a div. feiners
14.10 de dill. a div. feiners
15.00 de dill. a div. feiners
16.00 diari
16.35 diari
18.30 de dill. a div. feiners
19.00 de dill. a div. feiners
19.20 diari
20.00 de dill. a div. feiners
20.35               de dill. a div. feiners

De les 8 de la tarda del 2 d�agost a les 8 de la tarda del 9 d�agost MARCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 9 d�agost a les 8 de la tarda del 16 d�agost ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 16 d�agost a les 8 de la tarda del 23 d�agost MARCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 23 d�agost a les 8 de la tarda del 31 d�agost ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 31 d�agost a les 8 de la tarda del 6 de setembre SALA

NOUS

HORARIS
SORTIDES ARRIBADES
BALAGUER LLEIDA
08.00 (1) 08.30
14.16 14.46
18.10 18.39
21.05 21.34
BALAGUER LA POBLA
09.39 11.00

SORTIDES ARRIBADES
LLEIDA BALAGUER
07.15 (1) 07.44
09.10 09.39
17.30 17.59
20.30 20.59
LA POBLA BALAGUER
12.56 14.16

(1) Circula de dilluns a divendres 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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