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Firauto 2004
El proper 16 i 17 d’octubre
obrirà les seves portes una
nova edició de Firauto amb
l’exposició de 250 vehicles
d’ocasió

50è aniversari del GER
La companyia teatral
balaguerina celebra els 50
anys amb la representació de
tres obres, retent homenatge
a Francesc Vilalta

414

Pla de dinàmica educativa
El Consell Comarcal i el
Centre de Recursos han
presentat el XII Pla Comarcal
destinat a una quarantena de
centres escolars

Primera quinzena
octubre · 2004
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CENTRE FISCAL, JURÍDIC, LABORAL, COMPTABLE,
GESTORIA i ASSEGURANCES

NOVA SECCIÓ DE COMPRA, VENDA, LLOGUER i GESTIÓ DE PATRIMONIS

Plaça Pau Casals, 6 pral.  Tel. 973 450555  Fax 973 450809  25600 BALAGUER
Passeig d eRonda, 57 baixos  Tel. 973 282818  Fax 973 282989  25006 LLEIDA

Ctra. de Gausac, 2 baixos  Tel. 973 643232  Fax 973 642699  25530 VIELHA

COMPRA, VENDA
i LLOGUERS
D’APARTAMENTS A LA
PLATJA

Ens trobarà a: Passeig de l�Estació, 1 baixos  Tel. 607 088193
25600 BALAGUER
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sumari

GERB

Casas pareadas de NUEVA
CONSTRUCCIÓN. 231,40
m2, 2 porches, 4 hab., 1 con
vestidor, 2 baños, terraza, bu-
hardilla. ACABADOS DE PRI-
MERA CALIDAD. 2 plazas de
parking y jardín. Consulte pre-
cios. Ref. 1005.

BALAGUER

Buena zona

Alquiler de almacén de 60m2

y parking de ralla. Consultar
precio. Ref. 1004.

CASTELLÓ DE

FARFANYA

Patio de 400 m2. Dispone de
contador de agua y servicio de
alcantarillado. Precio: 43.272,88
euros. Ref. 1008.

BALAGUER

Zona nueva

Apartamento de 1 hab. doble, 1
baño, cocina americana. Suelo
de parket, terraza. Parquing y
trastero opcional. De nueva
construcción. Precio: 66.712,34
euros. Ref. 1021.

BALAGUER

Zona nueva

Piso de 100 m2. 4 hab. (3 do-
bles), baño con hidromasaje y
aseo. A/A. Todo amueblado.
Parking y trastero opcional.
Balcón y galeria cerrada.
Seminuevo. Precio: 128.616,59
euros. Ref. 1020

CONSULTE NUES-

TRAS OFERTAS

De apartamentos en 1ª y 2ª
linea de mar

973 445 356 - 667 471 961

Laboratori

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

HORARI:
diari de 9h a 11h.

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

Infermera

NÚRIA TRIBÓ
Presa de tensió arterial

Injeccions (Consulta o domicili)

Més comarques, per a què?

Durant aquests dies un dels temes

més debatuts i comentats ha estat, sens

dubte, la proposta feta pel Conseller

Carretero, en la que es trossejava en dot-

ze parts més el nostre país, passant de

41 a 53 comarques. Segurament serem

el país més petit i més dividit de l’Europa

comunitària.

Quan es van crear les comarques, la

divisió territorial va fer-se contemplant les

necessitats i els interessos econòmics,

marcats, en aquella època, pels mercats.

Actualment, si tenim en compte que des

de qualsevol punt de Catalunya estem a

menys d’una hora i mitja

de Barcelona, aques-

ta teoria perd tot

el seu pes.

Però en

un país en

que les

cues als diferents centres sanitaris, són

cada dia més llargues; en un país en que

encara hi han barracons en molts centres

escolars, i es planteja que d’aquí a poc

temps, encara faltaran falta molts més

centres escolars; en un país en que les

infraestructures encara deixen molt que

desitjar, no si val a pensar en crear més

comarques, el que comporta, òbviament,

la creació de nous consells comarcals, que

fins a la data, només han servit per aug-

mentar el nombre de funcionaris, sense

saber massa bé, quina funció realitzen.

Potser ha arribat l’hora de prioritzar, i que

els nostres representants

polítics es dediquin a rea-

litzar, gestionar i execu-

tar aquells projectes

que realment preo-

cupen a la ciutada-

nia.

En portada:
Ermitanyos 2004

BALAGUER
José Berrocal guanya el
premi de menjadors de

magdalenes

Pepe Daza triomfa amb un
nou curs de canapés amb

50 participants

COMARCA
El Consell demana netejar les
lleres del riu Segre de 13
municipis de la comarca

Lliuren el premi Jove
emprenedor 2004 a una
empresa d’Alentorn

CULTURA
L’actor Juan Echanove porta

l’obra “El precio” al Teatre
Municipal

300 persones participen a
l’Aplec de Montalegre del

tercer diumenge de setembre

ESPORTS
El Balaguer continua imbatut
després de les 5 primeres
jornades de lliga

Cristec i club basquet
comencen la temporada amb
dues derrotes cadascú.
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C/ La Plana, 31 · BALAGUER · Tel. 973 44 77 15

Més de 50 persones al

curs de canapés
Èxit total del curs de pastisseria del

mestre pastisser Pepe Daza

El curs de canapés realitzat pel mestre pastisser

balaguerí, Pepe Daza, ha tingut un gran èxit, fins al

punt d’haver de partir els participants en dos cur-

sos, un celebrat la passada setmana, i l’altre que

s’ha celebrat els dies 30 de setembre i 1 d’octubre,

a la Sala Polivalent del Xalet Montiu.

El curs ha comptat amb l’assistència de més de

50 participants, que han aprés a confeccionar tot

tipus de canapés.

Tot és a punt per a la nova edició de

Firauto els propers 16 i 17 d’octubre
Més de 250 vehicles d’ocasió ompliran els 3600m2 d’exposició que

el certamen té preparats per aquest any

Els propers dies 16 i 17 d’octubre es

celebrarà la tretzena edició de FIRAUTO, als

Pavellons Firals de Balaguer.

Firauto, està més que consolidada com

una fira del vehicle usat, amb una oferta tan

de vehicle utilitari com de luxe i industrial,

cada cop més complerta. Enguany es podrà

veure una exposició de més de dos-cents

cinquanta  vehicles i 3.600 m2 d’exposició.

Per segon any consecutiu, Firauto disposarà

d’una Unitat d’I.T.V. Mòbil, davant dels

pavellons firals, per tots els visitants de la

fira que vulguin aprofitar per passar la revisió

d’I.T.V. del seu vehicle. Per tal d’utilitzar

aquest servei, tothom qui vulgui haurà de

demanar hora dies abans de la fira a les

oficines de l’Impic, de dilluns a divendres de

9h a 14h al telèfon 973 446 606 (ext. Fira).

Els pavellons estaran oberts el dissabte

i el diumenge de 10h a 14h i de 17h a 21h.

Firauto 2004 serà inaugurat pel Delegat del

Govern de la Generalitat a Lleida, Jaume

Gilabert, el dissabte a partir de les 12 del

migdia.

Durant la darrera edició, els resultats

econòmics van arribar a un total de 673.388

euros, resultants de les vendes de 85

vehicles d’ocasió, i el nombre de visitants

que va rebre la fira va ser aproximadament

d’uns 6.500.
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ENRIC SERRA (Gerb)

Taxi 6 places útils
SERVEI 24 HORES

Desplaçaments per a grups, comiats de solters, etc...

Tels. 973 446 055 - 606 105 223

V. X. ADSUAR

C/ Urgell, 89 (Davant Camp de futbol) - Tel. 973 447510-Fax 973 450896  - BALAGUER

Agència Oficial
Venda de vehicles nous i usats

Mercedes-Benz

José Berrocal, de 61 anys, va ser el gua-

nyador, per segon any consecutiu, del con-

curs de menjadors de magdalenes “Ciutat

de Balaguer”, al engolir-se un total de 37

magdalenes en 25 minuts, davant la mirada

de centenars de curiosos que van presen-

José Berrocal, de 61 anys, guanya el

concurs de menjadors de magdalenes
El guanyador va cruspir-se un total de 37 magdalenes en 25 minuts,

mentre que el guanyador infantil va menjar-se’n un total de 19

tar-se a la Plaça del Mercadal, el passat dis-

sabte 18 de setembre.

Sota l’organització del mestre pastisser

Pepe Daza, i la col·laboració de l’IMPIC i el

Gremi de Forners de les Terres de Lleida, el

concurs va comptar amb la presència d’uns

60 participants en les modalitats infantils i

sèniors.

En la modalitat infantil, el guanyador va

ser Mohamed SR. amb un total de 19 mag-

dalenes en el mateix temps, mentre que el

segon classificat infantil va cruspir-se un total

de 12 magdalenes.

L’alcalde Miquel Aguilà i el President del

Gremi de Forners, Xavier Mas van ser els

responsables de lliurar els premis als gua-

nyadors.

Balaguer demana a Adigsa

que s’agilitzi la venda dels

pisos del Carrer Ponent

El passat dimarts, 21 de setembre l’Alcalde de

Balaguer, Miquel Aguilà, es va reunir  amb la dele-

gada d’Adigsa a Lleida, Cristina Ballesté, per tal de

parlar dels habitatges que fa uns dos anys es varen

acabar de construir al carrer Ponent.

Miquel Aguilà va manifestar a la Delegada, que

els dos motius principals que fan que aquests pi-

sos no s’hagin venut, són la falta d’informació i pu-

blicitat que s’ha fet i altra perquè hi ha, en els requi-

sits, un tràmit administratiu que s’hauria d’agilitzar.

La Delegada Cristina Ballesté va prendre el

compromís de fer arribar aquesta inquietud de

l’Ajuntament de Balaguer al seu departament i

d’aquesta manera, poder resoldre aquest problema

en el mínim de temps possible.

Els pisos, ubicats al carrer Ponent de Balaguer,

d’uns 70 metres quadrats van ser construits per

ADIGSA, fa un parell d’anys, i el preu de venda està

a voltant dels 65.000 euros
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CURS DE CATALÀ PER A ADULTS
A L’AJUNTAMENT DE BALAGUER
Nivell BÀSIC (45h) - Per a no catalanoparlants
Durada: del 15 de novembre al 16 de març
Lloc: xalet Montiu (IMPIC)
Horari: dilluns i dimecres de 20.30h a 22h

Matrícules: del 4 al 15 d’octubre
Horari de matrícula: d’11 a 1 del migdia a la sala d’actes de l’Ajuntament de Balaguer
Informació: Servei Comarcal de Català, tel. 973 448 933

CONSORCI PER A
LA NORMALITZACIÓ

LINGÜÍSTICA

Ajuntament de
Balaguer

S’inicien els tràmits de la Concentració

parcel·lària del Secà de Balaguer
Aquest és un pas previ a la construcció de l’últim tram del canal

Algerri-Balaguer, al seu pas pel municipi de la capital de la Noguera

La passada setmana, l’Alcalde de

Balaguer, Miquel Aguilà, va rebre dos tèc-

nics del Departament d’Agricultura, Rama-

deria i Pesca de la Generalitat de Catalunya

i a un  representant de Regs de Catalunya,

SA que li van fer extensiva la intenció d’inici-

ar els tràmits per la concentració parcel·-

lària del canal Algerri-Balaguer. L’Ajuntament

ha rebut  positivament la proposta ja que

aquest ja ho havia sol-licitat al Conseller

Siurana en una visita d’aquest, a la ciutat.

Miquel Aguilà ha manifestat que “és una

molt bona notícia per la ciutat, perquè ja

tocava després d’haver-se fet la concen-

tració a Menàrguens i Castelló”. A partir d’ara

s’encarregarà la tasca a un equip tècnic que

es posarà en contacte amb els propietaris

per assabentar-los i mantenir-los informats.

La zona de l’Algerri-Balaguer té una

extensió de 2.415 hectàrees però 1.700

són de ZEPA (zona d’especial protecció de

les Aus). Per tant, la zona regable serà de la

diferència, en total unes 700 hectàrees

aproximadament.

Miquel Aguilà ha demanat la possibilitat

de fer, també, un tipus de concentració

parcel·lària en aquesta zona d’especial

protecció.

Els representants del Departament

traslladaran la petició de l’Ajuntament de

Balaguer a la Conselleria d’Agricultura,

Ramaderia i Pesca.

Seminko organitza la

primera Eco-carabassada

popular a Balaguer
El passat diumenge, 26 de setembre al

Parc de la Transsegre

El passat diumenge 26 de setembre, el parc de

la Transsegre, al marge esquerre del riu Segre, va

ser l’escenari de la Primera Eco-carabassada popu-

lar, una mostra-festa que vol difondre el consum dels

productes alimentaris ecològics, bàsicament.

Durant la jornada festiva i reivindicativa, els or-

ganitzadors de la carabassada van mostrar una ex-

hibició de cuina amb productes ecològics, un taller

de fanalets, un taller de polseres i collarets, i un

concert de mestissatge flamenc amb djambes, jazz

i flamenc.

La festa de la primera Eco-carabassada, va aca-

bar amb uns focs artificials.

Organitzada per Seminko, una cooperativa de

consum de productes ecològics i pagesos de la

Noguera, la festa va ensenyar i mostrar els benefi-

cis i qualitats d’aquests productes, especialment amb

una mostra de carabasses.
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PATRONAT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
DE ELS TERRES DE LLEIDA
DIPUTACIÓ DE LLEIDA

Universitat de Lleida

Generalitat de Catalunya
Servei d�Ocupació de Catalunya

FONS SOCIAL EUROPEU

El Consell Comarcal de la Noguera ha

sol·licitat a l’Agència Catalana de l’Aigua

(ACA), la inclusió al nou programa de man-

teniment de lleres públiques per al 2004-

2005, un total de 13 actuacions a la comar-

ca de la Noguera.

El Consell Comarcal va oferir a tots els

ajuntaments de la comarca, la possibilitat

de tramitar la sol·licitud d’actuacions a

l’Agència de l’Aigua en relació al nou pro-

grama de manteniment destinat a millorar

l’estat de la xarxa fluvial i assegurar-se el

seu correcte funcionament. Les memòries

descriptives redactades pels tècnics del

Consell Comarcal de la Noguera tenen un

pressupost global de 390.000 euros, en tre-

El Consell presenta a l’ACA, 13 projectes

per millorar les lleres del riu Segre
Els 13 projectes preveuen una inversió de 390.000 euros i

beneficiaran a tretze municipis de la comarca de la Noguera

balls de neteja, conservació i restauració del
bosc de ribera i el condicionament hidràulic
de la secció fluvial per garantir el pas de
l’aigua en cas de crescudes com faria el
propi riu en règim natural de cabals circu-
lants si aquests no haguessin estat anteri-
orment modificats per l’activitat humana.

Algunes de les actuacions que s’inclo-
uen en el programa de l’ACA són el condici-
onament del barranc de Pedro a Àger i el
de Gombalda a Albesa, la neteja del barranc
del Prat a Alòs de Balaguer, el condiciona-
ment del riu Segre al seu pas per Artesa de
Segre o Camarasa, entre d’altres actuaci-
ons projectades i demanades en aquest pro-
grama de cara als propers anys.

Lliuren el Premi Jove

Emprenedor de la Noguera

Eva Foix i Gemma Vilaseca han estat guardona-
des amb el Premi Jove Emprenedor de la comarca
de la Noguera, de mans del President del Consell
Comarcal de la Noguera, Josep Roig.

El certamen d’enguany, que arriba a la quarta
edició ha premiat les dues joves d’Alentorn, per la
creació de l’empresa Sadeg, una firma dedicada al
servei d’atenció domiciliaria a ancians, malalts i
discapacitats.

El premi dotat amb una quantitat monetària de
dos mil euros servirà per millorar els serveis d’aques-
ta empresa que té l’objectiu de recuperar l’equilibri
del benestar físic, social i afectiu dels seus clients.
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Després de l’èxit de les quatre primeres edici-
ons de la prova de BTT «Ermitanyos», el proper diu-
menge 24 d’octubre arriba la cinquena edició, or-
ganitzada pel Club Radical Interesport BTT amb el
suport de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de
Balaguer. La novetat d’enguany, és que la prova s’ha
publicitat arreu de les comarques catalanes i ara-

La “Ermitanyos 2005”, vol consolidar-se

entre les millors rutes de BTT de Catalunya
La prova organitzada pel Club Radical Interesport i la Regidoria

d’Esports de l’Ajuntament se celebra el proper diumenge 24 d’octubre

goneses, i s’espera la presència de
més cinc-cents participants, mentre
que la segona novetat és que en
aquesta edició, el final de la prova
serà a Balaguer, i acabarà amb un
dinar al parc de la Transsegre amb
la presència de tots els participants.

La prova consisteix en un recor-
regut de 90 quilòmetres per la co-
marca de la Noguera, que surt de
Balaguer i recorre tres de les ermi-
tes de la comarca, com són la de
Cérvoles al terme d’Os de Balaguer,
la de Montalegre a Vilanova de la Sal
i la de Sant Jordi a Camarasa, amb
controls i aprovisionament per als
participants a les tres ermites, i re-
torn cap a Balaguer.

El preu d’inscripció serà de 18
euros, i els interessats s’hauran d’ins-
criure abans del 19 d’octubre a l’es-

tabliment Interesport del carrer Barcelona de Balaguer o tru-
cant al telèfon 973 448960, per tal de poder fer les previsions
de l’aprovisionament de tots els participants.

Els participants podran recollir els dorsals a partir de les 7
del matí al parc de la Transsegre des d’on se sortirà entre les
7,30 i les 9, amb sortida lliure. El tancament del control d’arri-
bada al parc de la Transsegre es farà a les 16,30 hores.

El preu d’inscripció inclou l’esmorzar i el dinar per tots els
participants, avituallaments en ruta, assistència mèdica i ser-
vei d’ambulància en ruta, assistència tècnica i assegurança de
responsabilitat civil.

Els acompanyants podran quedar-se a dinar, pagant un su-
plement de 4 euros per persona.
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 La cursa de la Diada de Térmens

reuneix a més de 400 atletes
entre la cursa i la caminada, celebrat el passat 11 de setembre

El passat dissabte 11 de setembre, Diada Naci-
onal de Catalunya, Térmens va celebrar la seva 18ena
edició de la Cursa de la Diada, aquest any amb una
alta participació. Uns 300 atletes van disputar les
curses de les diferents categories, i un centenar de
persones participaren en la popular caminada.

La cursa dels sèniors de 10km va comptar amb
la participació de prop de 100 atletes. El nivell en
aquesta cursa va ser molt alt. Prova d’això va ser els

dos primers classificats,
Abdelghani Elhassany i Abdelaziz
Dahhaoui, que pertanyen al Domi-
niques Carrefour i que en la cursa
d’enguany de l’Espluga (Cursa de
gran prestigi) van quedar en primer
i setè lloc respectivament.

El tercer i quart classificat de
la cursa, Antonio Martínez d’Igua-
lada i Joan Prats de Balaguer te-
nen marques inferiors a 2’30h la
qual cosa en marató està conside-
rat com una gran marca.

Pel que respecta a les fèmines,
la primera dona classificada en la
cursa va ser Maria José Gallardo
del Sícoris de Lleida que va entrar
en el 49è lloc, i Inma Estany Mor-
ros de Sant Guim que va entrar en
la posició número 58.

Totes les curses van comptar
amb un gran nombre d’especta-
dors.

Activitats de l’Assocació

Isabelina de Bellcaire

L’Associació de dones Isabelina, de Bellcaire
d’Urgell continua amb la seva activitat, i de cara al
proper mes d’octubre ha preparat cursos de
Gimnàstica, Aerobic, Relaxació, Manualitats, Punta
de Coixí, Pathwork, anglès i català.

D’altra banda, cal destacar que un total de 35
dones d’aquesta associació han participat al cinquè
curs d’aigua-Gim que s’ha celebrat aquest estiu a
les piscines de Bellcaire.
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GUESS
BY MARCIANO

C/ Sant Lluís, 18-20  |  Tel.: 973 446 601  |  Balaguer

TARDOR-HIVERN 2004 HOME-DONATARDOR-HIVERN 2004 HOME-DONA

Presentació dels Serveis

Educatius Integrats
La comarca de la Noguera ha estat escollida com

a experiència pilot per a la creació dels Serveis
Educatius Integrats. Es tracta d’una proposta per
avançar en la planificació conjunta de les actuacions
dels diferents serveis educatius que incideixen a la
comarca, com són el Centre de Recursos
Pedagògics (CRP),   l’Equip d’Assessorament
Psicopedagògic (EAP), el Centre de Recursos
Deficients Auditius (CREDA) i  Llengua i Cohesió So-
cial (LIC).

El Consell Comarcal de la Noguera i el
Centre de Recursos Pedagògics de la No-
guera han presentant aquesta setmana el
XII Pla Comarcal de Dinàmica Educativa, de
cara al curs recentment estrenat, corres-
ponent al 2004-2005, amb la finalitat de po-
sar a l’abast dels centres educatius, del pro-
fessorat i dels alumnes de la comarca un
seguit d’activitats que per una part fomentin
l’arrelament comarcal, per l’altra, contribu-

Els escolars de la Noguera tindran un

nou Pla Comarcal de Dinàmica Educativa
Presentat el XII Pla Comarcal de Dinàmica Educativa, adreçat a una

quarantena de centres escolars de la nostra comarca

eixin a l’enriquiment de les potencialitats dels
nostres infants.

En total hi participaran una quarantena
de centres escolars de tota la comarca, que
podran participar en un total de deu activi-
tats previstes, com les Trobades Culturals
per la Noguera, que enguany presenta la
proposta de visitar Ponts i rodalies; el su-
port a la publicació de revistes interescolars;
els escacs: una eina pedagògica a l’escola;
un món de música; tallers de ciències i tec-
nologia; educació viària a l’escola; Premi
comarcal d’auques; Premi comarcal de tre-
balls de recerca educativa; programa per a
la promoció de la salut i les rutes temàti-
ques per la comarca.

Un dels objectius d’aquest pla comarcal
de dinàmica educativa és el posar en mans
dels mestres un seguit d’activitats que es
puguin incloure dins de la programació del
curs, que siguin motivadores per als seus
alumnes.
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 L’actor Juan Echanove porta “El Precio”

al Teatre Municipal de Balaguer
Dins del Cicle de Tardor, l’obra d’Arthur Miller, es representarà el

proper diumenge 17 d’octubre a partir de les 7 de la tarda

Amb la representació de
l’obra El Precio, d’Arthur
Miller, continua el cicle de
tardor del Teatre Municipal
de Balaguer, el proper diu-
menge 17 d’octubre a les 7
de la tarda.

Interpretada per Juan
Echanove, Ana Marzoa,
Helio Pedregal i Juan José
Otegui, i dirigida per Jorge
Eines  l’obra de teatre “el
precio”, és una de les obres
més conegudes de l’escrip-
tor Arthur Miller.

L’obra ens explica la
història de dos germans,
Víctor i Òscar que han deixat
que el pas del temps tapi les
seves enormes diferències
pel que fa a les seves
pròpies vides i als seus
propis sentiments. La
depressió del 29 provoca al
si de la família una fractura
definitiva i allò que en un
moment va ser luxe i
glamour acaba esdevenint
misèria i necessitat
extrema. El que al principi

300 persones participen a

l’Aplec de Montalegre
Com marca la tradició, la romeria es va

fer el tercer diumenge de setembre

Unes 300 persones de Balaguer  van aplegar-se
el passat diumenge, 19 de setembre a  l’aplec de
l’ermita de Montalegre que com cada any es cele-
bra el tercer cap de setmana del mes de setembre.

La trobada va començar amb una missa
cantada per l’Orfeó Balaguerí.

Posteriorment, van tenir lloc unes paraules de
benvinguda de l’Alcalde de Vilanova de la Sal i  de
l’Alcalde de Balaguer, qui va explicar que la tradició
es remunta ja de molts anys enrera que un cop a
l’any els balaguerins i balaguerines es troben en
aquest paratge.

La festa va finalitzar amb un dinar dels
participants a l’aplec a la font de Fontanelles.

era un acord fàcil de
compra-venda esdevé una
situació penosa de retrets i
d’odis amagats, que permet
observar aquests
personatges des del punt
de vista més dolorós de les
seves pròpies vides

El cicle de tardor es
tancarà el diumenge 12 de
desembre, amb la
representació de l’obra
Forasters, de Sergi Belbel i
que està triomfant als
escenaris de Barcelona.
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 Acte públic informatiu sobre el Xalet

Gramunt a la Sala d’actes de l’Ajuntament
Organitzat pel col·lectiu BalGuera aquest dissabte 2 d’octubre

Després de la reunió mantinguda el passat 18
de setembre entre el col·lectiu BalGuera, represen-
tants polítics de la ciutat i representants del col·-
lectiu de balaguerins de recollida de signatures «Pro
Xalet Gramunt», i en la que es va debatre la situació
de la fundació Margarida de Montferrato, i el projec-
te de venda de la seva seu social, la opinió dels as-
sistents va ser unànime en la defensa del patrimoni
de la Fundació i del manteniment del Xalet Gramunt

com a seu de l’esmentada Funda-
ció.

En la mateixa reunió, es va
aprovar realitzar un acte públic in-
formatiu sota el títol «Xalet Gramunt
per a Balaguer. Aturem l’especula-
ció immobiliària», acte que es ce-
lebrarà aquest dissabte 2 d’octu-
bre a la Sala d’actes de l’Ajuntament
de Balaguer, i a on han estat convi-
dats el Patronat de la Fundació
Marguerida de Montferrato, repre-
sentants de tots els partits polítics
de Balaguer i del col·lectiu de re-
collida de signatures «Pro Xalet
Gramunt».

L’inici de l’acte es farà a les 7
de la tarda amb la projecció d’un
audiovisual sota el títol «Balaguer,
ciutat història i de futur», per pas-
sar seguidament al tema central,
del Xalet Gramunt i de la fundació
Margarida de Montferrato.

Balaguer recupera la

representació dels Pastorets
El Grup Escènic Recreatiu de Balaguer (GER),

juntament amb l’Impic han decidit recuperar i con-
solidar la representació de l’obra Els pastorets al
Teatre Municipal de Balaguer.

Per aquest motiu, tots aquells interessats en
col·laborar en la representació podeu assistir a la
reunió que se celebrarà el proper divendres 15
d’octubre, a partir de les 8 de la tarda, a la Sala
d’Actes de l’Ajuntament de Balaguer. No hi falteu!
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Dr. Josep Ma Lara Nieto
Horari de visites: dimarts i dijous

d’11 a 13h del matí, i de 18 a 20h tarda

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER • Tel. 973 448 332

URGÈNCIES i domicilis 24 hores al tel. 629 359 238

Manteniment i neteja de:

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

Tel. 973 448 724

650 604 581

25600 BALAGUER
E-mail: limpiezasromero@hotmail.com

El Balaguer continua imbatut després

d’aconseguir empatar a Vilanova
L’equip que entrena Emili Vicente s’emporta un punt en el seu
desplaçament i ja suma 11 punts en els cinc primers partits

Golejadors del F.C. Balaguer

1.Santboià ............. 13

2.L’Hospitalet .......... 12

3. Balaguer ........ 11

4.Peralada ............. 10

5.Mataró ................ 10

6.Palamós .............. 10

7.Banyoles ............... 9

8.Rubí ...................... 7

9.Figueres ................ 7

10.Reus ................... 6

11. Sant Andreu. ...... 6

12. Vilassar de Mar ... 6

13. Granollers .......... 6

14. Barcelona C........ 5

15. Cornellà ............. 4

16. Castelldefels ....... 4

17. Gavà .................. 4

19. Vilanova ............. 3

19. Tàrrega .............. 3

20. Manresa ............. 3

Classificació Tercera Divisió

1.Iban Parra ................. 5

1.Sisco .......................... 2

1.Campabadal .............. 1

1.Carlos Martínez ......... 1

El davanter del

Balaguer, Iban Parra,

després del gol

aconseguit davant el

Cornellà, ja en suma cinc

i continua al capdavant

dels golejadors de

l’equip i de la tercera

divisió catalana.

L’altre gol davant el

Cornellà el va

aconseguir Jaume

Campabadal, mentre

que el passat diumenge,

va ser Carlos Martinez Carlos Martínez

qui amb el seu gol, va

aconseguir sumar un

punt al camp del

Vilanova.

Per contra, el porter

Eloi continua amb una

forma impressionant i és

un dels porters menys

golejats de la categoria.

El Balaguer continua sorprenent a pro-

pis i estranys en un inici de lliga impressio-

nant, en el que ha aconseguit tres victòries i

dos empats, en els cinc primers partits de

lliga, en els que ha sumat 11 punts dels 15

possibles.

En aquesta quinzena, el Balaguer va re-

bre al Cornellà, al que va guanyar per 2-1 en

un partit molt treballat, i en el que els locals

van trobar-se amb un gol en contra i una

expulsió al minut 27 de la primera part. Des-

prés de refer-se d’aquest ensurt, l’equip va

reaccionar i amb gols de Parra i Campabadal

va capgirar el marcador, i va quedar-se amb

els tres punts. El passat diumenge, va acon-

seguir un empat al camp del Vilanova i la

Geltrú, després d’avançar-se al marcador

amb un gol de Carlos Martínez.

El proper diumenge, el Balaguer rep a

casa al Vilassar de Mar, a partir de les 17,30

hores. Sumar els tres punts el mantindria a

la zona alta de la classificació.
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SI NECESSITA EL 100% LI OFERIM LA MILLOR
FINANCIACIÓ BANCÀRIA

TIPUS DE SORTIDA 3% FINS A 35 ANYS
I SI NECESSITA REFINANCIAR LA SEVA VIVENDA

TRUQUI’NS AL

TEL. 973 448 159

Li comprem el seu pis al
COMPTAT.

Passi per les nostres
oficines i informi�s sense

cap compromís

BALAGUER
REF. 024193
ACOLLIDOR ESTUDI
D�OBRA NOVA.
Ascensor, calefacció i
terra de parquet.
P.V.P: 63.000 euros.

LA RÀPITA
REF. 24201
CASA AFILERADA
D�OBRA NOVA
4 hab., 2 banys
complerts i lavabo.
Jardí posterior, gran
garatge.TRUQUI I
INFORMI�S

ARTESA
REF. 24139
CASA AL CENTRE
REFORMADA
160 m2, calefacció,
garatge, terrassa.
IMPECABLE.

BALAGUER
REF. 000113A
CÈNTRIC PIS DE 3
DORMITORIS
Calefacció, moblat.
Molt bon estat.
ENTRADA: 600 euros

BALAGUER
REF. 000862E
PIS NOU A
ESTRENAR
Ascensor, calef. indi-
vidual, 4 dormitoris.
P.V.P: 102.573 euros

BALAGUER
REF. 24200
PIS TOTALMENT

REFORMAT

3 dormitoris, terrassa,

calef. Gas natural.

ENTRADA: 600 euros.

BALAGUER
REF. 24197
CÈNTRIC PIS A
REFORMAR
3 dormitoris, bany amb
plat de dutxa.
ENTRADA: 600 euros.

LA SENTIU
REF. 24194
FANTÀSTICA CASA
D�ESTIL RÚSTIC
Gran saló amb llar de
foc, 4 habitacions
NO SE LA DEIXI
ESCAPAR!!

REF. 24199
MÀGNIFIC PIS SEMI
NOU AMB VISTES AL
RIU. 3 dormitoris, 2 banys
complerts, ascensor,
calef. GARATGE
TANCAT. TRASTER.
VINGUI A VEURE�L!!

BALAGUERCASTELLÓ

REF. 000114A
GRAN CASA DE 160 M2

7 dormitoris,
per a reformar.
P.V.P. 59.000 euros.

BALAGUER
REF. 000111A,
AMPLIA CASA
TOTALMENT
REFORMADA.
Zona casc antic,
acabats de 1ª qualitat.
MOLT BON PREU

BALAGUER
REF. 24187
PLANTA BAIXA
TOTALMEN REFOR-
MADA. Calef. Gas
natural i terrassa.
VINGUI I INFORMI�S.

BALAGUER

REF. 24202
ACOLLIDOR PIS TOT
REFORMAT
Calefacció gas
natural, 3 dormitoris.
ENTRADA:600 euros.

BALAGUER
REF. 24204
FANTÀSTICA CASA
SEMI NOVA. 4 hab., 2
banys complerts. Gran
garatge, jardí, terrassa
posterior. NO SE LA
DEIXI ESCAPAR

BALAGUER
REF. 24195

TERRENY RÚSTIC

DE SECÀ.

13.140 m2.

P.V.P: 18.000 euros.

CORBINS

REF. 24141

FANTÀSTICA MASIA

291 m2, terreny de

8 Ha. de regadiu.

PREU A CONSULTAR.

BALAGUER

REF. 24159
GRAN PIS AMB VIS-
TES AL RIU
120 m2, terra de par-
quet, amplia terrassa.
MOLT BON PREU.

Mal inici del Cristec Balaguer, que perd

els seus dos primers partits
El primer davant el Miró Martorell i el segon amb el Pallejà

El Cristec Balaguer va perdre a la pista del Miró

Martorell per 6 gols a 3 en partit corresponent a la

1a jornada de la Nacional “B”.

Els balaguerins perden un partit que tenien

controlat fins al minut 25, al qual es va arribar amb

un parcial favorable a l’equip de Jaume Canal de 1

a 3, però acaben cedint en el tram final de partit un

esfondrament físic motivat per la manca d’efectius

en la banqueta.

Després d’un bon inici de partit,

amb gols de Ferran i Cristian abans

del descans, al qual es va arribar

amb un favorable 0 a 2 pels de la

Noguera, les desqualificacions de

Víctor i Manolo, i la posterior lesió

de Ferran, tot dins el primer

període, van marcar una segona

part en la qual el Cristec va anant

perdent força a mesura que

transcorrien els minuts.

A partir de l’ 1 a 3, marcat de

nou per Cristian, el Miró Martorell,

filial de l’equip de Divisió d’Honor, i

format per jugadors molt joves, va

aprofitar la seva major banqueta

per acabar imposant-se per 6 a 3.

El passat dissabte, el Cristec

també va perdre al pavelló

poliepsortiu davant el Pallejà per

6 gols a 7.

XVII campionat de billar

amercià del bar Fleming

LLOC PUNTS J. JUG
1. M.ALARCON ....... 27 ....... 21
2. P. ESTRUCH JR ... 26 ....... 18
3. JM. MARQUÉS .... 20 ....... 16
4. P. ESTRUCH ........ 18 ....... 15
5. X. ESTRUCH ....... 16 ....... 14
6. J. OLIVES ............ 16 ....... 14

LLOC PUNTS J. JUG
7. M. LIZASO .......... 15 ....... 16
8. O. SALVADÓ ........ 14 ....... 20
9. S. MUÑOZ ........... 11 ....... 17
10. A. OLARTE .......... 7 ....... 11
11. J. PEDRA ............ 5 ....... 11
12. J. PLANES ........... 3 ......... 6

Durant aquest quinzena no s’han pogut disputar

cap de les partides pendents, i la classificació actu-

al del campionat queda de la següent manera:
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 Viktor Moskalenko guanyador del

Campionat d’Escacs de Vallfogona
Disputat el passat dissabte 18 de setembre a Vallfogona

Partit amistós entre els

benjamins del C.F. Balaguer

i el F.C. Barcelona

El Gran Mestre Viktor Moskalenko del Club d’Es-

cacs Terrassa, va proclamar-se campió del XII Cam-

pionat d’Escacs Actius amb un total de 9,5 punts,

per davant del representant del club Escacs Balaguer,

el cubà Román Hernández amb 9 punts i Azer Mirzoev

també amb 9 punts. El jugador de Vallfogona de

Balaguer, Josep Oms, guanyador del Campionat de

l’any passat, va quedar en cinquè lloc amb 8 punts.

El premi al millor jugador local va ser per Jaume

Parramon amb 6,5 punts, mentre

que la primera fèmina va ser Mòni-

ca ViIlar de Olot amb 8 punts.

El guanyador de la categoria

sub-16 va ser Daniel Alsina del UGA,

mentre que el guanyador de la ca-

tegoria Sub-14 va ser Xavier Vila

del Santa Coloma de Queralt.

En la categoria Sub-12 el tro-

feu de guanyador va recaure en

Oriol Francès de Lleida, mentre que

en Sub-10 el premi va ser per la

balaguerina Cristina Coll.

El premi de la categoria de gent

gran va ser per Jaume Espasa de

Martorell, mentre que el primer

Sub-16 local va ser Eloi Vilamajó,

de Vallfogona.

Per equips, el guanyador va ser

l’Andorra seguit del Lleida A,  men-

tre que per equips provincials, els

guanyadors van ser el Pardinyes A

i el Balaguer A.

L’equip de categoria benjamí A del C.F. Balaguer

va desplaçar-se el passat dissabte a les instal·lacions

del F.C. Barcelona per disputar un partit amistós con-

tra el Benjamí A del club blaugrana. Els joves

balaguerins van gaudir d’aquest encontre gràcies a

la col·laboració de la Penya Barcelonista de Balaguer

i Comarca.
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- Classes de repàs (Primària, ESO, Batxillerat...)
- Anglès a tots els nivells

- Tècniques d’estudi i de redacció

-Preparació per a les Proves d’Aptitud per a
l’Accés a la Universitat

(Selectivitat, majors 25 anys)
- Preparació per a les proves d’accés al

cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior

GRUPS REDUÏTS
PROFESSORS LLICENCIATS

C/ Barcelona, 36 entresol 1a
Tel. 973 447911 - BALAGUER

Centre de Reforç Escolar

EINA ESTUDIS 2002, SCP

Mal inici del Club Bàsquet Balaguer amb dues

derrotes consecutives en competició de lliga

El Club Bàsquet Balaguer va iniciar el campionat

de lliga el passat 19 de setembre, amb una clara

derrota a la pista del Sferic Terrassa per 83-56,

mentre que en el seu debut davant la seva afició al

Pavelló Poliesportiu de Balaguer, en

la segona jornada, va caure derro-

tat davant l’Artium Artés per un re-

sultat de 53-67.

Aquestes dues derrotes han

col·locat al Balaguer a la cua de la

classificació, tot i que cal incidir en

que l’equip encara no té acabada

de confeccionar la seva plantilla, ja

que espera poder incorporar un

parell de jugadors que passarien a

reforçar l’equip que entrena una

temporada més, el tècnic Sergi

Fernández.

Ara, a l’equip balaguerí, només

li queda que intentar sumar els dos

punts en el seu proper desplaça-

ment, per tal de sortir de la zona

incomoda en que es troba.

Bon paper de les esportistes del Club Tennis

Taula Balaguer a l’Open Catalunya
Bons resultats de les jugadores

del CTT Balaguer a la 1a fase de

l’Open Catalunya celebrat el passat

diumenge 19 de Setembre al

Poliesportiu Reina Elisenda de

Barcelona, seu de la Federació Ca-

talana de Tennis Taula. La partici-

pació balaguerina la formaven Anna

Biscarri (que recentment ha tornat

al seu club d’origen per formar part

de l’equip de primera nacional),

Marta Gatnau, Laia Torregrosa i Glò-

ria Escobosa.

Biscarri va resultar sots-

campiona en la categoria sènior

després de perdre a la final per un

ajustat 3-2. Gatnau, per la seva

banda, va ser tercera en juvenils

després de vèncer algunes de les millors jugadores

estatals en aquesta categoria. Torregrosa, en

juvenils, i Escobosa, en infantils, no van tenir tanta

sort, tot i realitzar un bon torneig.

Comença una nova edició

del Torneig Cinc Nacions
De Futbol Sala, organitzat per la
Regidoria d’esports de Balaguer

El passat dissabte 18 de setembre va comen-

çar una nova edició del torneig de futbol sala mas-

culí, «Cinc nacions» amb la participació d’un total de

18 equips dividits en dos grups de 9 equips cadas-

cun, i que durant les properes setmanes es disputa-

ran el Torneig.

Després de la primera jornada, el grup A està

encapçalat pel Balmotor, Bar Dilema, Parquets

Sesets-BTK i Bepo’s que van imposar-se en els seus

partits, mentre que en el grup B,  van sumar tres

punts els equips Shalom, que encapçala la classifi-

cació, el Niu Cup i l’Olarte-Agrària, mentre que el

partit entre l’Ambort i el Pere Anton va quedar ajor-

nat. Els partits es disputen els dissabtes a la tarda a

la Cros.
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Fa molts anys que en una petita però
també gran ciutat va néixer un petit vailet
al qual van posar el nom de Manel Gramunt
i Puig, més conegut popularment com a
“Manolo”. Aquest noi va estudiar a l’Escola
Pia de Balaguer i de més grandet, un cop
acabats els estudis de batxillerat, va iniciar
la carrera de notari.

De jove, sempre pensava a viatjar, visitar
diferents països i sobretot poder
contemplar el sol de mitjanit al Cercle Polar,
cosa que anys més tard va poder fer
realitat.

Un cop aprovades les oposicions, va
estar poc més de dos anys de notari a Leiro
(Orense) i d’allí va ser designat notari de la
Guinea Espanyola, on va establir la seva
residència a l’illa de Bioko (ant. Fernando
Poo).

I és a partir d’aquí que comença el
nostre veritable conte. “Lo sinyor” notari,
un cop establert en aquella illa, va conèixer
tots els caps de les diverses ètnies
africanes que hi  vivien i també va conèixer
un bruixot de l’ètnia Bubi anomenat  Nbunu.

El Manel va establir una forta amistat i
relació amb aquella gent. Un dia va explicar
a Nbunu que quan tornaria a la seva terra
(Balaguer) volia fer alguna cosa per ajudar
la gent del seu poble. Nbunu li va predir el
futur i li va regalar un amulet. Aquell amulet
tenia el poder dels déus Bubis i el bruixot li
va dir que l’amulet els protegiria a ell i la
seva obra, ja que li va anunciar que les
coses es posarien difícils i calia estar
preparat. “L’amulet, l’amagues a casa teva,
els esperits protegiran la teva bondadosa
obra”. També li va aconsellar que a la
fundació que en el futur voldria constituir li
posés el nom d’una dona que representés
el coratge, la valentia i la justícia.

El Manel així ho va fer, en tornar de l’iIla
de Bioko a Balaguer, va amagar l’amulet a
casa seva, tal com el seu amic li havia dit.

Al cap d’uns anys “lo sinyor” notari
Manel Gramunt va fer testament, i va deixar
hereva universal dels seus béns la Fundació
Marguerida de Montferrato, nom que havia

Contes municipals
El misteri del Xalet Gramunt

escollit tal com li havia dit Nbunu, ja que
per a ell aquesta comtessa urgellenca
representava molt bé tots els valors que
el seu amic li havia dit.

La seu de la Fundació la va ubicar al
seu xalet de l’avinguda de Pere III, amb la
finalitat que impartís cultura i saber, tot i
que la gran il·lusió del Manel era fer
d’aquella casa un hospital o casa de
beneficència, perquè tenia molt clares les
necessitats més immediates de Balaguer
i els seus ciutadans. Aquesta era
l’expressió de la seva bona voluntat.

Ara fa exactament setanta-vuit anys del
primer viatge de Manel Gramunt a Bioko.
Potser en aquell moment el Manel no va
entendre per què calia amagar un amulet
a casa seva. Aquell bruixot de l’ètnia Bubi
anomenat Nbunu va veure el futur; li va fer
amagar l’amulet a dins de casa com a
senyal de protecció.

Esperem, doncs,  que el poder de
l’amulet funcioni i que res no impedeixi que
arribi a bon port els desitjos de Manel
Gramunt.

El Manel tenia un esperit aventurer, la
seva vida va ser una aventura constant,
però al mateix temps sabia i tenia molt
clar que havia de fer alguna cosa pel seu
poble pels seus conciutadans i aquí en
tenim la prova. Tant de bo hi hagués més
gent com ell.

Espero i desitjo que tothom estigui a
l’alçada de la situació i només demano que
s’acompleixi la voluntat del propietari. Ell
ho va tenir molt clar.

Recordeu amics, tot aquell que no
tingui en compte la protecció de l’amulet
haurà d’atendre’s a les conseqüències.

Estigueu a l’aguait i vigileu. Els antics
esperits de l’illa de Bioko encara perviuen
a la nostra ciutat.

Per la sabana africana hi passeja un
lleó, una girafa i un elefant i aquest altre
conte ja s’està acabant.

Josep Lluís Bonet i Juárez

Segons he escoltat el 22/9/04 a les quatre de la tarda es va
acabar l’estiu. A mi en concret no m’atrauen excessivament les
calors sense límit ni el sol assasí. Per a mi les estacions ideals
són la primavera i la tardor, i l’hivern és el meu enamorat. A mi
que tan sol m’ha tocat, ja tinc la meva quota medicalment par-
lant, i el saldo del compte corrent pel que respecta a l’astre rei el
tinc complert i en blau. Ara procuro que no em toqui gaire.

Em deia fa molts anys el P. Xamar S.I. que Lleida per no tenir,
fins i tot, mancava de temps agrícola; ens anem d’uns hiverns
freds i humits a uns estius d’infern. De cop, sense res que senya-
lés un entremig, un espai d’adaptació. Tot el nostre organisme
havia de fer de patac d’amortidor, i ens ressentim amb la
brusquetat.

En el temps que s’atansa, un pot sentir el contrast de la
caloreta del sol, i la frescor de l’ombra. El cos es va preparant
per l’hivern, i se’ns obra un temps deliciós en que podem intentar
dialogar sense les ardors d’una sang massa calenta.

I en aquesta frescor els polítics de la ciutat han tingut a bé
dir-nos les seves preocupacions, que en tot s’avenen amb les del
poble per trobar una solució al problema de la dita Fundació
Margarida de Montferrat. En una reunió que algú va tenir la
pocasolta de titllar d’il·legítima potser enyorant el temps en què
l’hagués batejat d’il·legal-, tots els partits que composen l’Ajun-
tament, menys un que no cal dir el seu nom, van estar d’acord de
treballar per a buscar una entesa amb l’administració actual que
tant ha brillat amb la seva incomptetència. Veurem.

Però aquests moments són per fer riure, després de sentir
ràbia, disgust, indignació, vergonya i perquè no dir-ho, por. Fa
riure que avui surtin tantes amistats locals de la senyora Carme
Martí, això ja sembla la dels milers de demòcrates pregonats en
vida de Franco i que ningú en tenia constància. Ara han sortit
com els bolets. Qualsevol et vol explicar vida i fets de la dita
senyora. Frases i voluntats. En fi, hi ha la voladora imaginació
que s’ha de procurar que no es barregi amb les tristes realitats
que avui ja coneixem. Per acabar cal dir que Balaguer ha tingut
homes enamorats que han creat una SAMI, una SAFYC, una
INPACSA, etc, i cada vegada els voltors de torn han picotejat fins
a fer-los caure a terra vençuts i esgotats.

Aquest instituït Protectorat de les Fundacions caldrà veure
com resol el problema, es podrà veure si és com la Sindicatura
de Comptes que entre uns i els altres, se l’han carregat,
m’atreveria a dir per sempre. L’honestedat, els governs la volen
aplicada damunt de l’administrat, però en el temps que portem
de democràcia mai he vist lluir-la. Quan ho ha fet ha estat per la
gràcia d’un jutge.

El cert és, que tota persona que vulgui deixar alguna cosa a
la seva ciutat o intenti que el seu nom es recordi i no es perdi del
tot, no té altre remei que deixar-ho a un estament públic. Al menys
si es reventa potser en benefici de tots, mai d’un selecte grupet
que fan por pel malament quee ho fan, han fet i ho faran.

El temps canvia per raons ben conegudes, hi ha gent que no
canvia, per la senzilla raó, que no pot.

C.G.A.

Canvis? Sí, per favor
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MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA

MAGIA BLANCA

CONSULTAS  EN

BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 973 450 974

Telf. 609 135472

ES VEN CASA DE PLANTA BAIXA

Construcció dels anys 70.
90 metres quadrats + pati + hort. Edificables

Zona tranquil·la i sense tràfic.
Al carrer Pi i Margall, n. 17, a 100 metres de la parada del bus

Preu de sortida: 84.141 euros, negociables
Raó tel. 973 448 073

Abstenir-se curiosos, persones poc sèries o insolvents, així
com especuladors

Ho dic així per que m’agrada pensar-ho
i per que em mou el convenciment que la
gent de teatre, rondin per on rondin, sem-
pre ronden a l’encalç d’una obra de teatre,
Hamlet o El Millor Dependent del Món, tant
se val.

Ho dic així, doncs, per que així m’agra-
da pensar-ho i per que em mou el conven-
ciment que la Ventura, la Ventureta, la Ventu,
era un veritable actor de teatre. O si voleu,
la millor actriu del món.

Fa uns mesos vaig trobar la Ventu, no
em pregunteu pas on. A la plaça potser. O
al carrer d’Avall; o potser en aquell racó
del poble on la gent acudim a acomiadar
els familiars i amics que marxen sense avi-
sar, o després d’un llarg avís, no ho sé... El
cas és que ens vam trobar i tot donant-nos
una forta abraçada ens vam dir un munt de
paraules, paraules que contenien el desig
de veure’ns més sovint per recordar la
memòria d’un passat que fou molt enriqui-
dor i a l’hora també molt feliç.

Vam comentar que potser podríem fer
teatre una altra vegada, i ella em digué que
tots aquells amics que n’havíem fet, n’hi
havia molts que ja no hi eren... Tenia raó...!
Vam recordar al Paco, al meu germà Jaume,
al Figuerol... Malgrat tot vam quedar que
havíem de fer alguna cosa, potser teatre
una altra vegada i que si no ho fèiem de
seguida, ja no hi seriem a temps i llavors
no ens quedaria cap altre remei que fer-ho
quan fóssim a dalt. La Ventu em va donar
un gran i quasi dolorós cop de mà a l’es-
patlla. “Juanito -em digué somrient- tu sem-
pre estàs d’ullera, no canviaràs mai!”. Jo
també  vaig somriure. “Canviar? Per que?
Si això només són quatre dies?”

Llavors li vaig recordar que aviat faria
cinquanta anys que l’amic Paco havia fun-
dat el G.E.R. i que fora molt bonic celebrar-
ho. La Ventu em digué que d’acord, que
havíem de parlar, i que en parlaríem, i que
realment fora molt bonic poder-ho celebrar.
Ja no en vam parlar més. Ens vam endin-

També al cel es celebrarà el

cinquanta aniversari del G.E.R.

sar en el record de les moltes obres que haví-
em representat junts...Em sembla que ella va
ser feliç; jo també.

Uns dies desprès em vaig assabentar que
la Ventu malaltejava, i que malaltejava de veri-
tat. Els seus familiars em confirmaven que era
veritat. Em vaig quedar de pedra. Vam parlar
de l’agradable conversa que havíem tingut feia
uns dies i els hi vaig dir que una tarda que ella
es trobés una mica més animada, aniria a veu-
re-la per fer-li companyia...Aquella tarda mai
acabava d’arribar...

Un matí la vaig veure esperant al cotxe “per
anar a la sopa” (“la sopa” era la forma familiar
que el meu germà Jaume emprava per definir
el mal tràgol d’haver d’anar a fer la “quimio”).
Vaig veure com caminava, com arribava al cot-
xe, el gest d’obrir la porta, com es posava
dins... Vaig comprendre que aquella tarda mai
arribaria. Uns dies més tard, la vaig trucar. La
Ventu estava cansada, no tenia gens de ganes
de rebre visites, i ben poques de rebre truca-
des. Vam parlar una estoneta, només una
estoneta. Per mirar d’engrescar-la, li vaig re-
cordar aquell projecte del G.E.R. Li vaig dir que
ja estàvem treballant, que la trobàvem a faltar
i que d’alguna manera esperàvem la seva col·-
laboració. Amb laveu molt fluixa em digué que
la feia molt feliç que el projecte anés enda-
vant, però que veia molt complicat que ella
pogués col·laborar-hi. Vaig mirar d’engrescar-
la un altre cop: ”Amb la teva col·laboració l’èxit
està assegurat!” Amb veu que ja no espetega-
va em digué: “Juanito, no siguis tan tossut,
cony! Ja et buscaré fotografies, documenta-
ció, però no em demanis cap altra cosa per
que cap altra cosa estic en condicions de fer”.
“D’acord, Ventu. Fes el que puguis. Busca tot
allò que et sigui més fàcil de trobar, vindré a
recollir-ho i parlem”. Ja no en vam poder par-
lar. La Ventu s’en va anar el dia 6 d’agost...Em
va venir a la memòria les últimes trobades que
havíem tingut. Coincidíem en que valia la pena
celebrar-ho, tal com ha valgut la pena tots els
moments que vam viure fent teatre. Per això
penso, -m’agrada pensar- que també al cel se

celebrarà el cinquantè aniversari de la fundació del G.E.R.:
“G.E.R. 50 Anys de Teatre. Es representaran totes les

obres del món. Esplèndidament dirigides pel Paco del cal
Marvà. Actuaran com a protagonistes principals: Ventura
Molins, Jaume Llobet, Pere Vilalta, Montse Rocaspana, Antoni
Mir, Gaspar Ortiz, Antoni Capdevila, Leandre Figuerol, Higini
Salvadó, Lluís Molins, Josep Coromines, Josep Ribert. I d’al-
tres que ben segur s’hi aniran afegint... I com artista convi-
dat compten amb l’extraordinària col·laboració d’en Francesc
Felip.”

...Vull pensar que la cosa més o menys podria anar així...
O no?

Joan Llobet Camarasa

Indesinenter
Aniversari

Estiro lentament
des del fons de l’infantesa
fins al punt d’ara mateix,
i miro sempre com poses
l’amistat per tot arreu,
la franquesa, l’il·lusió,
la bondat dins de les coses.
Veig el món que tu disposes,
entranyable, generós,
amatent per fer endavant
a tot hora, en tot moment,
els motius bons d’aleshores,
ben igual com ara fas.
Si et penso,
qualsevol moment que veig
d’aquell temps primer tan jove,
és mirall de senzillesa.
T’has fet sempre a tu mateixa
de profundes conviccions
i seguint l’aprenentatge
de la vida pas a pas,
sense tu, sense reserva.
Et presumeixo la pau,
-afabilíssima germana-
l’assossegada calma
d’un capvespre allargassat
seient al sofà dels dies
on la feina ja acabada
és el premi de la vida.
És per a tu, Lolita.

Miquel Trilla



20

Ps. l’Estació, 35

BALAGUER

www.salaplaneta.com
Si ens vols
conéixer
més,
connectat
amb
nosaltres

C/ Noguera Pallaresa, 40 - BALAGUER

Passeig de l'estació, 62  -  BALAGUER

LOCO-DANCE-CLUB

PLAÇA PAU CASALS, s/n

BALAGUER

N O V A O D I R E C C I Ó

El GER celebra el seu 50 aniversari amb

un emotiu homenantge a Francesc Vilalta
Els actes commemoratius es presentaran el proper diumenge 3
d’octubre, al Teatre Municipal de Balaguer, a les 7 de la tarda

El proper dia 3 d’Octubre es durà a ter-

me  la presentació del 50 aniversari del Grup

Escènic recreatiu G.E.R. al teatre Munici-

pal de Balaguer.

Aquesta companyia teatral, la de més

llarga tradició i implantació a la ciutat, i per

la que han anat passant més de 500

persones al llarg d’aquests 50 anys, vol

retre ara un homenatge a tots aquells que

van ser en algun moment actors i

col·laboradors del G.E.R. i que han

desaparegut en aquests anys. La seva

absència, i la presència del seu record,

estarà simbolitzada per la figura de

Francesc Vilalta, que va ser durant molts

anys el màxim impulsor de l’activitat teatral

a Balaguer.

Vilalta, conegut familiarment pel Paco

Marvà, va fer d’actor, de director, de

maquillador i d’escenògraf durant la major

part dels anys d’existència d’aquesta

entitat.

Durant l’acte el G.E.R. donarà a conèixer

la programació de les diferents obres

dirigides per gent que han format part del

grup al llarg de la seva història.

Emmarcat en els actes d’aquest 50è

aniversari, els dies 9 i 10 d’octubre

s’estrenarà al Teatre Municipal de Balaguer

l’obra titulada “El sexe dels Objectes” de

Sergi Pompermayer, i dirigida per Pilar

Martínez.

I els propers 13 i 14 de Novembre es

representarà l’obra “Trenta  d’Octubre” de

Joan Oliver sota la direcció de Josep Ma

Llobet.

Francesc Vilalta dirigint una obra del G.E.R.
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CONSTRUCCIÓN DE CASAS UNIFAMILIARES
EN CAMARASA 3ª FASE

2 ÚLTIMAS CASAS
Garaje para 3 coches

Comedor con fuego a tierra
Cocina · Aseo · Baño · Despensa · 4 habitaciones

Patio trasero para jardín según parcela

PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN DE CASAS
UNIFAMILIARES EN SANT LLORENÇ DE

MONTGAI 1ª FASE
Garaje para 3 coches

Comedor con fuego a tierra
Cocina · Aseo · Baño · Despensa · 4 habitaciones
Patio trasero para jardín de 120 o 220 m2 según

parcela

PARA MÁS INFORMACIÓN
OBRAS MONEDERO, SL · Telf. 629 811 450

A BALAGUER

Residencial
Urbà

INICI 4a FASE

Propera construcció de vivendes unifamiliars de 130m2 aprox. útils de vivenda al
c/ Almatà, entre el c/ Riu Corb i el c/ Franqueses

T.V., Tels. 973 446 011 - 629 725 009

ES VEN

LOCAL COMERCIAL
al c/Barcelona

cantonada c/La Plana,

600 m2 aprox. Divisible.

Tel. 629 725009

COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS

Jacint Verdaguer, 19 baix. - BALAGUER

Tel. 973 447958

LOCAL COMERCIAL

LLOGUER
C/ BARCELONA

115m2, 2 NIVELLS

OBRA NOVA

Tels. 973 448 273

ES LLOGUEN pàrkings a
l’edifici HP Sanahuja, 36. Ref.
Gestoria Cudós. Raó al tel.
973450555, Montse.

PRECISO COMPRAR de
particular a particular, piso o
casa con o sin muebles en
Balaguer. Interesados 610
456836.

VENDA/LLOGUER de pàr-
kings tancats al c/ Jaume Bal-
mes, 11 de Balaguer. Raó als
tels. 973446161-
629310479.

ES LLOGA local comercial al
C/ Barcelona. Obra nova. Dos
nivells. Raó 973 448273.

CONSTRUCCIONS GER-

MANS VIDAL, 20 anys al
servei de la construcció.
Nova empresa a Balaguer.
Des d’una regata fins a un
xalet. Paletes, electricitat i
fontaneria. Plaça Lope de
Vega, 6 6º 1º Balaguer. Tels
650 760006 i 973 426180.

POR CAMBIO de domicilio
vendo piso económico en
Balaguer. Interesados llamar
600 402319.

ES LLOGA places de pàrking
tancat al C/ Barcelona. Inte-
ressats Tel. 973 448273.

ES LLOGA botiga de 400 m2

al  C/ Avall de Balaguer. Ideal
per supermercat o botiga de
mobles. Facilitat de càrrega i
descàrrega.  Inter. Tel.  977
351425 i 606 135203.

ES VEN Audi 100 gasolina,
matrícula L-J. Bon estat.
Preu: 1200 euros, no nego-
ciables. Raó 659095891.

ES LLOGA pàrking tancat de
2 places al C/ Bellcaire de
Balaguer. Raó 973238325 a
partir de 20h.

ES VEN Yamaha Neo’s de 50
c.c. Homologada dos
passatgers pràcticament
nova, 3.500 km. Raó Tel. 973
447297 migdies o nits. Pre-
guntar per Raquel.

ES VEN magatzem C/
Tarragona, 37 de 85 m2. Raó
973 449221, horari comer-
cial.

SÒFEREIX NOIA de 22
anys amb experiència per fer
de cangur. Horari flexible.
Raó 618087809.

CASA EN VENDA a
Térmens. Totalment
reformada, 210 m2. Bon
preu. Raó 973 445924.
Horari d’oficina.

VENDO cochecito bebe
marca Bebecar color azul
marino con ruedas grandes,
3 piezas: capazo, silla y
maxicosi. Precio: 180 euros.
Razón 973 447762 y
600244624.

ES PRECISA mecànic de
camións i maquinària
pessada. Màxima discreció
pels ocupats. Raó 650
423453.

ES VEN magatzem de 235
m2, 5 metres d’alçada a
Bellcaire d’Urgell, amb planta
de 230 m2  per a dos pisos.
Bon preu important veure-ho.
Raó 973 586089.

ES VEN/ES LLOGA places
de parquing tancat al c/
Barcelona. Raó tel.
973450841.

ES BUSCA noi/a per a
compartir pis a Barcelona.
Raó 659 499530.

ES LLOGA  apartament
moblat a Balaguer. Raó 626
555395.

ES VENEN gabies de conills
i ventiladors industrials. Molt
bon estat. Raó 610224257
y 973 448822

S’OFEREIX noi per repartir
publicitat preferiblement per
Balaguer, disponibi l i tat:
dissabte, diumenges i
festius. Interessats
670527343.

SE VENDE Mercedes 260
inyección , todos los extras.
A toda prueba. precio: 3000
euros. Razón 619840769
durante el dia.

SE OFRECE trabajador para
construcción, fontaneria o
conducir furgoneta. Razón
677 073722.

LIDER NACIONAL en
ventas, por expansión de
negocio precisa distribuidores
de sus productos, venta
directa, grandes comisiones.
Tel. 615117353 compatible
con otras actividades.

VENDO ordenador Fujitsu
Siemens P III, con Cd., DVD,
pantalla 17 pulgadas, teclado
y ratón optico, internet,
altavoces y juegos con jostic.
Precio: 470 euros. Razón 973
447762 y 600244624.

DELINEANT a mitja  jornada
amb coneixements de CAT es
necessita. Inter. 619 215248.

ES VEN Seat Leon 1.900 Tdi,
110 cv. sport, matrícula: L-AH.
Raó 696 905422.

ES LLOGA pis d’un 90 m2 a
Balaguer amb parquing tancat.
Informació 973 445924.
Horari oficina.

ES BUSCA  noia per
compartir pis a Barcelona.
Trucar nits 93 4414390 i
609360097.

ES VEN magatzem de 415 m2

a la Ctra. de Menàrguens,
dues plantes. Raó 610
224257 i 973 448822.

ES LLOGA parking tancat
amb llum, C/ Barcelona. Raó
669 599997.

COMPRO casa amb vàries
vivendes a Balaguer. Raó 696
633509.

TRASPASO rentador de
vehicles. Raó 647235803.

ES LLOGA apartament a
l’Avd. Països Catalans, nou. 2
hab., aire acondicionat, cuina-
menjador, bany i traster amb
safareig. Totalment equipat i
moblat. Raó 973 448822 i
679469579.

ES VENEN cadells de Husky
Siberià, vacunats i
desparasitats. Preu econòmic.
Raó 629 787920.

ES NECESSITA montador de
mobles de cuina. Raó tel.
973450841.
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SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
06.10 BARCELONA feiners
18.50 " diumenges
07.30 TÀRREGA feiners
12.00 " feiners
15.00 " de dill. a div. feiners
19.30 " feiners
07.45 LLEIDA diari excepte diumenge
07.48 " feiners
07.55 " de dilll. a div. feiners
07.56 “ feiners
09.15 “ feiners
10.45 LLEIDA diumenges
13.30 " calendari escolar

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
15.18 “ de dill. a div. feiners
17.55 “ diari
09.50 SEU D'UR-PUIGERDÀ diari
16.35 " diari
13.50 SOLSONA dilluns, dimarts

dijous, divendres  feiners
16.40 “ divendres, calend. escolar
13.50 PONTS feiners
19.50 PONTS dimecres feiners
17.09 ESTERRI D'ÀNEU feiners
13.17 AGRAMUNT feiners
19.47 AGRAMUNT de dill. a div. feiners
14.00 ÀGER feiners excepte

                     dill., dmart. i dij. calen. escolar
17.00          "dill., dmart. i dij. calen. escolar
SORT.LLEIDA-BALAGUER CALENDARI
09.15 diari
11.00 feiners
12.30 feiners
13.15 de dill. a div. feiners
14.45 calendari escolar
16.00 diari
16.30 feiners
18.30 feiners (excepte juliol/agost)

19.00 de dill. a div. feiners

H O R A R I O D E O T R E N S

SORTIDES ARRIBADES

BALAGUER LLEIDA

07.55 08.25

14 .17 14..47

19.45 20..15

SORTIDES ARRIBADES

BALAGUER LA POBLA

09.25 11.00

14.20 15.55

21.15 22.50

SORTIDES ARRIBADES

LLEIDA BALAGUER

8.55 09.25

13.45 14.20

20.45 21.15

T E L È F O N S O Ú T I L S
BALAGUER
AJUNTAMENT 973 445200
MOSSOS (URGÈNCIES) 088
MOSSOS D’ESQUADRA 973 457700
GUÀRDIA URBANA 973 450000
CONSELL COMARCAL 973 448933
BOMBERS 973 445080
CAP II 973 446028
SERVEI D'URGÈNCIES 973 447714
I.N.SEGURETAT SOCIAL 973 450408
QUINTA SALUT L'ALIANÇA 973 447513
CENTRE MEDIC DE RECONEIXEMENTS 973 448113
CREU ROJA 973 445796
RENFE 973 445503
ALSINA GRAELLS 973 445476
TAXIS PÚBLICS 973 445022
CORREUS 973 445826
JUTJAT N.1 973 451353 / 973 451383
JUTJAT N.2 973 451162 / 973 451287
SALA DE PROCURADORS 973 451177

DESPATX PARROQUIAL 973 445342
ESGLÈSIA EVAN. PENTECOSTAL 973 445996
FUNERARIA SANT JOSEP 973 449044
973 445786 - 629 447113 -973 390862
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
AJUNTAMENT973 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
VALLFOGONA DE BALAGUER
AJUNTAMENT 973 432008
CASA DEL METGE 973 432055

F A RM ÀC I E S O D E O T O RN

F A R M À C I E S
ÀGER

F. JOSA - C/ La Font, s/n 973455060
BALAGUER

F. ALDAVÓ- P. Estació, 10 973450214
F. CLAVER- Sant Lluís, 6 973445384
F. MARCH- S. Jaume, 2 973445280
F. SALA- Pl. Mercadal, 38 973445087

BELLCAIRE D'URGELL

BRUFAU TUDELA, J.I. 973586466
CAMARASA

TRIBÓ ALCOBÉ, M. 973420200
CASTELLÓ DE FARFANYA

ARASA PLA, G. 973428070
LA SENTIU DE SIÓ

MONTSERRAT MIRATS 973425051

LES AVELLANES

RÚBIES PRAT, NÚRIA 973454213
MONTGAI

PERE SOLANS 973430110
OS DE BALAGUER

RÚBIES PRAT, NÚRIA 973438136
VALLFOGONA DE BALAGUER

AIGUABELLA ALENTA, G. 973432151

De les 8 de la tarda del 30 de setembre a les 8 de la tarda del 7 d’octubre CLAVER

De les 8 de la tarda del 7 d’octubre a les 8 de la tarda del 14 d’octubre SALA

De les 8 de la tarda del 14 d’octubre a les 8 de la tarda del 21 d’octubre MARCH

NETEJA DE VIDRES, EDIFICIS, BANCS,

OFICINES, COL.LEGIS, LOCALS

COMERCIALS, NETEGES FI D'OBRA.

C/ Almatà, 2 -   25680 HOSTAL NOU
Tels. 973 451064 - 639 160541

INSTAL·LACIONS

DANI ALBURQUERQUE
ELECTRICITAT · FONTANERIA

AIRE CONDICIONAT
CALEFACCIÓ

AUTOMATISMES
SISTEMES DE SEGURETAT
PORTERS AUTOMÀTICS

Pl. Pere Casaldàliga, 4  1-2 · Balaguer
Tels. 973 448061 · 626 323459

Instal·lacions

Electricitat · Fontaneria · Gas
Calefacció · Aire condicionat

C/ Urgell, 105, 1r - 1a     BALAGUER
Tel. 973 445820 - Mòbil 616 449820

Toni Figuera Mestres

LLOGUER LOCAL COMERCIAL

AL C/ BARCELONA 115m2, 2 NIVELLS.

Tel. 973 448 273

ES NECESSITA

ELÈCTRIC
Requisits

CARNET DE CONDUIR
amb il·lusió d�aprendre noves tecnologies

Interessats poseu-vos en contacte amb
SO i IL·LUMINACIÓ SIRE, SL

C/ Pompeu Fabra, 17 (Zona Industrial HOSTAL NOU) BALAGUER
Tel. 973 447 268  ·  C.V. Fax 973 446 443

HORARI D’OFICINA:
Matí de 9 a 14h, tarda de 16 a 20h.

Vidres Viola precisa:

ELECTRICISTA

Interessats envieu C.V. a Pol. Ind. Eral, s/n.
25617 La Sentiu de Sió, o bé trucar al
telf. 973 108 108 i preguntar per Sergi

PARCEL·LES A GERB

2a FASE A LA VENDA

Zona tranquil·la destinada a cases unifamiliars.
Parcel·les individuals i urbanitzades de diferents dimensions.
Tots els serveis: aigua, llum, clavegueram, gas, telèfon, etc

Per a més informació:
Promocions Gerb, S.L.

Tels. 627 408486 - 973 443750 - 973 445973
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