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Què en penseu?...
És sabut que la  rehabilitació  d’edificis,

de places i  carrers o d’altres indrets
comporta enderrocs, expropiacions... i,
també, certa nostàlgia. El Casc Antic de
Balaguer es troba en un d’aquests plans
que canviaran la fesomia de la zona. El que
avui vull comentar pot semblar una
ridiculesa comparat amb el fet d’haver
d’abandonar la casa, però, per a mi, té
també la seva importància. Les obres que

es duen a terme al carrer del Pont han
comportat la desaparició d’un  espai que,
malgrat les seves minses dimensions, hi
donava color i sensibilitat. Em refereixo a
aquell jardinet que des de fa una pila d’anys
ha sobreviscut entre altres canvis, els
polítics. En veure aquell espai buit, he
reviscut una pila de records i sensacions:
la il.lusió amb què s’inaugurà, la cura que
els veïns, grans i petits, hi esmerçaren, els
peixets i la bassa, els llums... Tot sigui pel
progrés...

Josep M. Simón i Auberni

Torna la festa !
Torna la festa. Quan tot just els nos-

tres escolars han iniciat el curs, després
de les llargues vacances d’estiu, i després
de la Festa del Pilar, la de Tot Sants, i a
tres setmanes de l’aqüeducte de la Cons-
titució, arriba la Festa Major del Sant Crist.
Aquest primer trimestre és un engegar i
parar continu pels nostres escolars, que
en cap cas, pot ser bo pel bon seguiment
del curs lectiu. Després es trobaran amb
un llarg segon trimestre sense cap parada,
i un tercer trimestre d’un mes i mig, que
serà un vist i no vist.

En els darrers anys s’ha parlat molt
d’escurçar les vacances de l’estiu, iniciant
el curs a principis de setembre, i fer una
petita parada al mes de febrer. Segurament
es repartiria millor la feina trimestral i es
racionalitzaria el curs escolar, tot i que
suposaria un daltabaix per moltes famílies
que haurien de trobar solucions per
“col.locar” els nens i nenes durant les
vacances hivernals.

Però deixant de banda el debat del
calendari escolar, tornem a la nostra Festa.

Del 8 al 13 de novembre, la capital de la
comarca de la Noguera es vestirà de gala
per celebrar les Festes del Sant Crist.
Sessions de ball, ballades de gegants i
capgrossos, les sardanes, les
competicions esportives, els actes
culturals, els concerts, les cercaviles, els
concursos, l’esmorzar de germanor, les
firetes, el castell de focs, tot retorna un
any més, amb més força que mai.

Al cap i a la fi, intentarem tornar a
gaudir d’aquests dies de celebracions.

Bona Festa Major!

En portada:
Festes del Sant Crist 2005

BALAGUER
Comencen les obres del

Centre Historic amb vàries
urbanitzacions

Firauto tanca portes amb 90
vehicles venuts durant el

cap de setmana

COMARCA
El Consell presenta el projecte
TDIc jove als municipis de la
comarca

El Consell aprova els darrers
projectes subvencionables del
Proder 2002-2005

CULTURA
El Museu de  Balaguer

presenta l’exposició dels 900
anys de la Conquesta

Paco Moran i Joan Pera
actuen al Teatre Municipal el

dia 8 de novembre

ESPORTS
El Balaguer guanya al Palamós
i perd per la mínima al camp
de l’Espanyol B

El Cristec guanya per 3-2 al
líder de la categoria, l’Ametlla-
Merola
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 Balaguer celebra una nova edició de la

Festa Major, del 8 al 13 de novembre
Durant tots aquests dies, la ciutat s’omplirà de festa amb multitud
d’actes culturals, esportius, lúdics i religiosos per a tots els gustos

Del 8 al 13 de novembre,
Balaguer reviurà una nova
edició de la Festa Major de-
dicada al patró de la ciutat,
el Sant Crist. Des del dimarts
a la tarda amb la tradicional
Ofrena Floral, fins al diumen-
ge al vespre, amb el fabulós
espectacle pirotècnic, a càr-
rec de la Pirotècnia Igual, una
gran quantitat d’activitats,
actes i esdeveniments, cultu-
rals, lúdics, esportius, soci-
als i religiosos copsaran la
vida social de la capital de la
Noguera.

Seran sis dies d’intenses
emocions per als balague-
rins. Els més petits gaudiran
de les populars firetes i de
les diferents ballades de ge-
gants i capgrossos, així com
els diferents actes infantils
programats. Els joves po-
dran gaudir dels diferents
concerts que s’oferiran dià-
riament a la Carpa Jove, ubi-
cada al Noguera Pallaresa,
mentre que tots els amants
del ball gaudiran amb les
millors orquestres durant les
sessions de ball de tarda i

nit a l’envelat.
A més, els tradicionals

actes religiosos del dia 9 de
novembre, Festa del Sant
Crist, el Concurs Nacional
de Colles Sardanistes, i la
gran quantitat d’activitats
esportives que es presen-
ten durant el cap de setma-
na, organitzats pels dife-
rents clubs de la ciutat: at-
letisme, escacs, futbol, bàs-
quet, tennis taula, petanca i
bitlles centraran l’activitat
esportiva dels dies de la
Festa Major de Balaguer.

L’esmorzar de germanor
reuneix 3.000 persones
Es repartiran 300 quilos de coca de

samfaina i 100 quilos de coca de sucre

A partir de dos quarts de deu del matí del proper
dissabte  12 de novembre, i com ja és tradicional
des de fa molts anys, es començaran a repartir un
total de 300 quilos de coca de samfaina i 100 de
coca de sucre, elaborada pels pastissers de la nos-
tra ciutat, juntament amb 60 litres de cervesa  i 150
litres de sucs de fruita en el decurs de l’Esmorzar
de germanor de la Festa Major, tot coincidint amb la
celebració del mercat setmanal a la plaça del Mer-
cadal.

Els porxos de davant de l’Ajuntament es con-
vertiran, un any més en el lloc de trobada de molta
gent que vol degustar el producte gastronòmic per
excel.lència de la nostra comarca.

En total, es calcula que són entre dos mil cinc-
cents i tres mil els noguerencs i balaguerins que
esmorzen cada any a l’Esmorzar de germanor de
les Festes del Sant Crist,  acte el qual fa molts anys
que es realitza i que ha ajudat a trencar aquella vella
dita que no agradava massa als balaguerins de l’èpo-
ca,  i que deia “Si vas a Balaguer, esmorza primer”,
fent referència a la racaneria que tenien fama els
habitants de la nostra ciutat, de tal manera que ara
hauríem de dir: “Si vols esmorzar bé, vine a
Balaguer”.
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 L’Ofrena Floral serà protagonitzada per

dos mil escolars dels diferents centres
Es farà el proper dimarts, 8 de novembre a partir de les 3 de la tarda

Com ja és habitual, seran els escolars dels
diferents centres  d’ensenyament de la capital de
la Noguera, els que inauguraran els actes de la
propera edició de les Festes del Sant Crist de
Balaguer.

El proper dimarts 8 de novembre, prop de dos
mil nens i nenes de Balaguer, molts d’ells vestits
amb la indumentària tradicional catalana, partici-
paran a l’Ofrena floral al Santuari del Sant Crist,

patró de la ciutat de Balaguer.
Els joves escolars sortiran a

partir de les tres de la tarda, des
de la Plaça del Mercadal, cap al
Santuari del Sant Crist en proces-
só, acompanyats pels Gegants
de Balaguer, al so de la música
d’una xaranga musical.

Després de realitzar la tradi-
cional ofrena floral, els nens i
nenes d’edats compreses entre
els 6 i els 12 anys viuran una
bonica ballada de gegants davant
del Santuari  i l’actuació del grup
d’animació infantil, Plou i Fa Sol.

Un cop acabada l’Ofrena i
l’espectacle infantil, els escolars
retornaran cap als respectius
centres escolars.

Acte seguit, es celebrarà
també, l’Ofrena Floral de la Gent
Gran, organitzada pel Casal
d’Avis de  Balaguer.

DIMARTS, dia 8 de novembre

• A les 12 h• A les 12 h• A les 12 h• A les 12 h• A les 12 h. Repic general de campanes, anunciant
l’inici de les Festes del Sant Crist 2005.
• A les 15 h• A les 15 h• A les 15 h• A les 15 h• A les 15 h. Ofrena Floral  al Santuari del Sant Crist
per part de tots els nens i nenes dels diferents
centres escolars de la ciutat.
• A les 16 h• A les 16 h• A les 16 h• A les 16 h• A les 16 h. Ballada de Gegants i Capgrossos a
l’esplanada del Sant Crist.
• A les 17 h• A les 17 h• A les 17 h• A les 17 h• A les 17 h. Ofrena Floral de la gent gran al Santuari
del Sant Crist.
• A les 20 h.• A les 20 h.• A les 20 h.• A les 20 h.• A les 20 h. Inauguració de l’Exposció “Senyors de
la Guerra: Balaguer i la Marca Superior” al Museu
de la Noguera.
• A les 21 h• A les 21 h• A les 21 h• A les 21 h• A les 21 h. Pregó de Festes a càrrec de l’escriptor
Joan Bellmunt, a la Sala d’Actes de l’Ajuntament.
• A les 22 h• A les 22 h• A les 22 h• A les 22 h• A les 22 h. Representació de l’obra teatral “Matar
al Presidente”, a càrrec de Joan Pera i Paco Moran
al Teatre Municipal
• A les 23 h• A les 23 h• A les 23 h• A les 23 h• A les 23 h. Concert amb el grups Hot Numbers +
Band Sambant + El Gitano a la carpa  jove ubicada
al carrer Noguera Pallaresa.
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El concurs nacional de sardanes posarà

el punt i final cultural a la Festa Major
El diumenge 13 de novembre a partir de les 12 del migdia

El diumenge 13 de novembre, darrer dia de les
Festes del Sant Crist, es quan s’aglutinen la major
part dels actes culturals i lúdics organitzats per les
diferents entitats culturals de la ciutat.

Un dels actes més populars i tradicionals, que
enguany arriba a la seva 44ena edició, és el Con-
curs Nacional de Colles Sardanistes organitzat pel
grup sardanista de Balaguer i que acull colles sarda-
nistes d’arreu de Catalunya, que acudiran, un any

més a la Plaça del Mercadal, per
participar en el darrer concurs de
la temporada, sota les notes de la
prestigiosa Cobla Selvatana.

Un altre dels actes populars del
diumenge de la Festa Major és la
celebració de la Mostra Concurs de
Bonsais que anualment organitza el
Club Bonsai Balaguer al vestíbul de
l’Ajuntament i que reuneix els mi-
llors bonsais de Catalunya, amb un
nombre superior als dos-cents
exemplars. El club Bonsai Balaguer
és un dels més actius del Princi-
pat, organitzant multitud d’actes,
mostres i concursos.

Durant el matí, petits i grans
gaudiran de la ballada dels gegants
i capgrossos de la ciutat amb la
Colla gegantera i els grallers de
Balaguer, pels diferents carrers de
la ciutat, amb sortida i arribada de
la Plaça del Mercadal.

DIMECRES, dia 9 de novembre

• A les 10’30 h• A les 10’30 h• A les 10’30 h• A les 10’30 h• A les 10’30 h. Sortida, des de l’Ajuntament de la
Corporació Municipal cap al Santuari del Sant Crist
per assistir a la Missa Solemne acompanyats dels
Macers, Gegants i Capgrossos i la Cobla Ciutat de
Cervera.
• A les 11 h• A les 11 h• A les 11 h• A les 11 h• A les 11 h. Missa Solemne al Reial Santuari del Sant
Crist.
• A les 12’30 h• A les 12’30 h• A les 12’30 h• A les 12’30 h• A les 12’30 h. Ballada de gegants i capgrossos a la
plaça del Mercadal, acompanyats per la Cobla Ciutat
de Cervera.
• A les 13 h• A les 13 h• A les 13 h• A les 13 h• A les 13 h. Ballada de sardanes amb la cobla -
Orquestra Maravella .
• A les 17’30 h• A les 17’30 h• A les 17’30 h• A les 17’30 h• A les 17’30 h. Concert de Festa Major amb
l’Orquestra Maravella a l’envelat.
• A les 19’30 h• A les 19’30 h• A les 19’30 h• A les 19’30 h• A les 19’30 h. Ball de Festa Major amb l’orquestra
Maravella,  a l’envelat.
• A les 22 h• A les 22 h• A les 22 h• A les 22 h• A les 22 h. Concert del grup el Pont d’Arcalís al
Teatre Municipal.
• A les 23 h• A les 23 h• A les 23 h• A les 23 h• A les 23 h. Concert amb els grups Ponent One
Sound + Fóra de Sèrie i disco mòbil fins la matinada,
a la carpa jove
• A les 23‘30 h• A les 23‘30 h• A les 23‘30 h• A les 23‘30 h• A les 23‘30 h. Ball de nit amb l’Orquestra Maravella
a l’envelat.
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Les millors orquestres del panorama
musical català, estaran presents, un any més
a les Festes del Sant Crist de Balaguer, per
tal que ens deleitin amb  els concerts de
Festa Major i per amenitzar les llargues ses-
sions de ball, tant de tarda com de nit.

L’envelat obrirà les seves portes el di-
mecres 9 de novembre amb l’orquestra
Maravella que iniciarà la Festa d’enguany
amb dues llargues sessions de ball de tarda

i nit, i el concert de tarda.
El dijous 10, serà la prestigiosa Orques-

tra La Principal de la Bisbal, la responsable
del concert de tarda i balls de tarda i nit a
l’envelat ubicat als pavellons de la Cros.

El divendres 11, es farà el Ball de la
Gent Gran, a partir de les 6 de la tarda, amb
l’Orquestra Tarantel.la, que també serà la
responsable de la sessió de ball de nit, men-
tre que el dissabte 12, serà la magnífica
Orquestra Volcan, amb el seu espectacle qui
protagonitzarà el concert de tarda, i les ses-
sions de ball de tarda i nit.

Les actuacions musicals a l’envelat fi-
nalitzaran el diumenge 13, amb l’actuació
de l’Orquestra Selvatana, que oferirà el con-
cert de tarda, i la llarga sessió de ball de
tarda, fi de festa. Cal dir que l’orquestra
Selvatana serà la responsable d’amenitzar
el Concurs Nacional de Colles Sardanistes
del diumenge al migdia.

Les millors orquestres amenitzaran les

sessions de ball de l’envelat
La Maravella, la Principal de la Bisbal, La Volcan, La Tarantel·la i la

Selvatana seran les protagonistes de les Festes del Sant Crist

DIJOUS, dia 10 de novembre

• A les 11 h• A les 11 h• A les 11 h• A les 11 h• A les 11 h. Taller educatiu sobre els gegants i
capgrossos a la Plaça del Mercadal.
• A les 13 h• A les 13 h• A les 13 h• A les 13 h• A les 13 h. Actuació del grup Improvisto’s Krusty
Show, a la Plaça del Mercadal.
• A les 13 h• A les 13 h• A les 13 h• A les 13 h• A les 13 h. Ballada de Sardanes amb l’Orquestra la
Principal de la Bisbal, al Passeig de l’Estació.
• A les 17’30 h• A les 17’30 h• A les 17’30 h• A les 17’30 h• A les 17’30 h. Concert de Festa Major amb
l’0rquestra la Principal de la Bisbal, a l’envelat.
• A les 18 h• A les 18 h• A les 18 h• A les 18 h• A les 18 h. Sessió de cinema infantil amb la projecció
de la pel-lícula “Doraemon i els déus del vent”,  al
Teatre Municipal.
• A les 19 h• A les 19 h• A les 19 h• A les 19 h• A les 19 h. Presentació del llibre “Ziga fins a Corea
del Sud” premi de prosa “Les Talúries” 2005, d’en
Ramon Rubinat a la sala d’actes de l’Ajuntament.
• A les 19’30 h• A les 19’30 h• A les 19’30 h• A les 19’30 h• A les 19’30 h. Ball de tarda amb l’Orquestra La
Principal de la Bisbal, a l’envelat.
• A les 23 h• A les 23 h• A les 23 h• A les 23 h• A les 23 h. Música electrònica a càrrec de S.O.L.I.S
and Joek (live) – (Rosaleda club ) Elesban + Pelacha
+ Karles (c.l.c)  a la carpa  jove!
• A les 23’30 h• A les 23’30 h• A les 23’30 h• A les 23’30 h• A les 23’30 h. Ball de Nit amb l’Orquestra La Principal
de la Bisbal a l’envelat.

DIVENDRES, dia 11 de novembre

• Des del dia 11 fins el dia 13• Des del dia 11 fins el dia 13• Des del dia 11 fins el dia 13• Des del dia 11 fins el dia 13• Des del dia 11 fins el dia 13. Parc Aquàtic a la Piscina
coberta municipal.
• A les 9 h• A les 9 h• A les 9 h• A les 9 h• A les 9 h. Campionat local masculí i femení de bitlles,
a la placeta de Sant Domènec.
• A les 10 h• A les 10 h• A les 10 h• A les 10 h• A les 10 h. Jornada esportiva amb partits de Futbol
7 i bàsquet, al Camp de gespa artificial i al pavelló
polisportiu
• A les 18 h• A les 18 h• A les 18 h• A les 18 h• A les 18 h. Ball de la gent gran amb l’orquestra
Tarantel.la  a l’envelat.
• • • • • A les 23 h les 23 h les 23 h les 23 h les 23 h. Ball de nit amb l’Orquestra Tarantel.la  a
l’envelat.
• A les 23 h• A les 23 h• A les 23 h• A les 23 h• A les 23 h. Nit de versions amb l’actuació de Blues
Fuckers + Hotel Cochambre i  La Loca Histeria, a
la carpa jove!
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Les populars i esperades firetes
s’ubicaran un any més a l’Avinguda dels Paï-
sos Catalans, comportant el tancament
d’aquesta entrada a la ciutat durant els dies
previs, i uns dies després de la Festa Major.

El recinte de les firetes omple de llum i
color la ciutat durant la tarda-nit de qualsevol
dels dies de la Festa, i els cavallets, els cot-
xes de xoc, les muntanyes russes i el popular
tren de la bruixa, les tómboles i barraques de
tir i tot tipus d’atraccions, omplen l’Avinguda
dels Països Catalans, intentant atreure tota
aquella gent que es passeja, observant els
més petits com gaudeixen d’unes atraccions
que no tenen la resta de l’any i per tant com-
petint, en la mesura que poden amb les jo-
guines i activitats que realitzen durant l’any.

Però els més petits també podran gaudir
d’activitats culturals com el taller educatiu
sobre els gegants i capgrossos que dirigit
per la Colla Gegantera es farà el dijous 10 de

Els actes culturals i les firetes ompliran

la programació infantil de la festa
Un taller didàctic de gegants i capgrossos, un espectacle de circ i el

cinema infantil es sumaran a les populars firetes durant la festa

novembre a partir de les 11 del matí , a la
Plaça del Mercadal.

El mateix dia a partir de la 1 del migdia,
l’actuació del grup Improvisto’s Krusty Show
oferirà un espectacle de malabars, dansa i
clown amb una nova manera de veure el món
del circ.

Els joves esportistes podran gaudir d’una
jornada esportiva el divendres a partir de les
10 del mati a la zona esportiva.

DISSABTE, dia 12 de novembre

• A les 9 h.• A les 9 h.• A les 9 h.• A les 9 h.• A les 9 h. Campionat obert de petanca modalitat femení
i masculí a la pista de petanca dels Països Catalans.
• A les 9’30 h• A les 9’30 h• A les 9’30 h• A les 9’30 h• A les 9’30 h. Esmorzar de germanor.
• A les 9’30 h• A les 9’30 h• A les 9’30 h• A les 9’30 h• A les 9’30 h. Partit de bàsquet Infantil Femení, entre
els CB Balaguer i Unipreus Lleida, al poliesportiu.
• A les 10 h• A les 10 h• A les 10 h• A les 10 h• A les 10 h. Torneig escolar d’escacs “memorial Pijuan”,
al Casal de la Gent Gran.
• A les 11 h• A les 11 h• A les 11 h• A les 11 h• A les 11 h. Partit de bàsquet cadet femení, entre el
CB Balaguer i BC River Andorra, al poliesportiu.
• A les 11 h• A les 11 h• A les 11 h• A les 11 h• A les 11 h. Partits de l’escola de fútbol categories
Prebenjamins i Benjamins del CF Balaguer, al Camp
Municipal d’Esports.
• A les 12 h• A les 12 h• A les 12 h• A les 12 h• A les 12 h. Partit de fútbol Aleví entre els equips CF
Balaguer i SE AEM, al camp Municipal d’Esports.
• A les 13 h• A les 13 h• A les 13 h• A les 13 h• A les 13 h. Lliurament del premi “Encarnació Vila i
Escoda”
• A les 15’30 h• A les 15’30 h• A les 15’30 h• A les 15’30 h• A les 15’30 h. Partit de fútbol sala entre els equips
CFS Tirgyp’s Balaguer i ACE Sansur, al poliesportiu.
• A les 15’45 h• A les 15’45 h• A les 15’45 h• A les 15’45 h• A les 15’45 h. Partit de fútbol Cadet entre els equips
CF Balaguer i CF Bellpuig, al Camp Municipal.
• A les 17 h• A les 17 h• A les 17 h• A les 17 h• A les 17 h. Simultànies d’escacs per adults amb el
Gran Mestre Jordi Magem, al vestíbul de l’Ajuntament.
• A les 17 h• A les 17 h• A les 17 h• A les 17 h• A les 17 h. Partit de tennis taula categoría 1era divisió
femenina entre els equips Villart Logístic Balaguer i
Finques Ripollet, al Pavelló C de la Cros.
• A 17’30 h• A 17’30 h• A 17’30 h• A 17’30 h• A 17’30 h. Partit de futbol sala categoría Primera
Nacional B entre els equips Cristec Balaguer i FS
Vilaseca, al poliesportiu.
• A les 17’30 h• A les 17’30 h• A les 17’30 h• A les 17’30 h• A les 17’30 h. Partit de fútbol Cadet  entre els equips
CF Balaguer i SE AEM, al camp municipal d’esports.
• A les 17’30 h• A les 17’30 h• A les 17’30 h• A les 17’30 h• A les 17’30 h. Concert de Festa Major a càrrec de
l’Orquestra Volcan a l’envelat.
• A les 19’30 h• A les 19’30 h• A les 19’30 h• A les 19’30 h• A les 19’30 h. Ball de tarda  amb l’Orquestra VOLCAN,
a l’envelat.
• A les 19’30 h• A les 19’30 h• A les 19’30 h• A les 19’30 h• A les 19’30 h. Partit de bàsquet entre els equips CB
Balaguer i  Hospitalet B, al poliesportiu.
• A les 23 h• A les 23 h• A les 23 h• A les 23 h• A les 23 h. Nit de rock amb l’actuació de Set de
Rock+Obrint Pas+ Maria y sus Cogollos a la carpa
Jove!
• A les 23’30 h• A les 23’30 h• A les 23’30 h• A les 23’30 h• A les 23’30 h. Gran ball de nit amb l’Orquestra Volcan,
a l’envelat.
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Les ballades dels gegants i capgrossos,

les més esperades per la mainada
Els gegants sempre han estat un dels principals símbols de la Festa

Major del Sant Crist de Balaguer, amb diferents ballades

El proper dimarts 8 de novembre, els ge-
gants i capgrossos de Balaguer acompanya-
ran als escolars de la ciutat en l’Ofrena Floral
i posterior ballada  davant del Santuari en la
que serà la primera de les ballades de la pre-
sent Festa Major.

El dimecres, 9 de novembre, Festa del
Sant Crist, acompanyaran a la Corporació Mu-
nicipal cap al Santuari del Sant Crist, per tal
que assisteixin a la Missa, en honor al Patró
de la capital de la Noguera i posteriorment
tornaran a acompanyar a les autoritats fins a
la Plaça Mercadal on seran rebuts per una
sorollosa traca, anant acompanyats per la Co-
bla Ciutat de Cervera.

El dijous 10 de novembre, els gegants
protagonitzaran una nova activitat a la Plaça
del Mercadal, amb el Taller educatiu sobre
els gegants, a càrrec de la Colla Gegantera,
acostant el món dels gegants als més petits.

Les ballades finalitzaran el diumenge 13

de novembre a partir de les 11 del matí
acompanyats pels grallers de la Colla
Gegantera de Balaguer.

Les ballades de gegants, acompanyats
pels capgrossos són els actes més espe-
rats pels més petits, que endinsats en un
sentiment, mig de sorpresa, mig d’admira-
ció, una dosi de temor i part d’emoció, els
segueixen pels diferents carrers i places
de la ciutat.

Els Reis Catòlics, la Comtessa d’Urgell
i el Rei Moro,  el pagès i la pagesa,  la
Bepeta del Reng i  el Tonet de la Garriga i
el “Sereno”, conformen el grup de gegants
de la nostra ciutat, que juntament amb els
populars capgrossos, són els grans prota-
gonistes de la Festa Major.

Des de fa uns anys, la dedicació de la
Colla Gegantera ha fet créixer l’activitat
gegantera a al nostra ciutat, donant a co-
nèixer els gegants per arreu de Catalunya.

DIUMENGE, dia 13 de novembre

• A les 9 h• A les 9 h• A les 9 h• A les 9 h• A les 9 h. Gran Concurs de Pesca de la Festa Major
del Sant Crist als marges esquerre i dret del riu
Segre, organitzat per la Societat de Pescadors
Esportius de Balaguer.
• A les 11 h• A les 11 h• A les 11 h• A les 11 h• A les 11 h. XXV Cursa Atlètica “Ciutat de Balaguer”
amb sortida i arribada a la Plaça del Mercadal, que
transcorrerà pels diferents carrers del Centre
Històric , organitzada pel Club Atlètic Maratonians
del Segre.
• Des de les 11 h fins les 20 h• Des de les 11 h fins les 20 h• Des de les 11 h fins les 20 h• Des de les 11 h fins les 20 h• Des de les 11 h fins les 20 h. Mostra-Concurs de
Bonsais al vestíbul de l’Ajuntament a càrrec del Club
Bonsai Balaguer.
•A les 11 h•A les 11 h•A les 11 h•A les 11 h•A les 11 h. Gran ballada de gegants i capgrossos
pels diferents carrers de la ciutat, acompanyats pels
Grallers de la colla gegantera de Balaguer.
• A les 12 h• A les 12 h• A les 12 h• A les 12 h• A les 12 h. Gran Concurs Nacional de Colles
Sardanistes amb la Cobla Orquestra Selvatana, a
la plaça del Mercadal, organitzat pels grups
sardanistes de la ciutat de Balaguer.
• A les 17’30 h• A les 17’30 h• A les 17’30 h• A les 17’30 h• A les 17’30 h. Concert de Festa Major amb
l’orquestra Selvatana  a l’envelat.
• A les 19’30 h• A les 19’30 h• A les 19’30 h• A les 19’30 h• A les 19’30 h. Gran Ball de tarda fi de Festa Major
amb l’orquestra Selvatana  a l’envelat.
• A les 20 h• A les 20 h• A les 20 h• A les 20 h• A les 20 h. Gran Castell de focs artificials a càrrec
de la prestigiosa Pirotècnia Igual, al marge esquerre
del riu Segre.
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 L’escriptor Joan Bellmunt, pregoner de

la Festa Major del Sant Crist 2005
Autor de la col·lecció de llibres “Fets, costums i llegendes”

La gent gran participa
activament a la Festa

La Gent Gran de Balaguer i comarca també te-
nen la seva programació específica durant les Fes-
tes del Sant Crist. Amb la coordinació del Casal de
la Gent Gran de Balaguer, s’organitzen els campio-
nats de petanca el dissabte al matí, amb la partici-
pació de jugadors d’arreu de la comarca, el Ball de
la Gent Gran el divendres a la tarda amenitzat per
l’Orquestra Tarantel.la, i en el que es repartirà coca
i cava per a tots els presents, i també l’Ofrena floral
al Santuari del Sant Crist, que es realitza el dimarts
a la tarda, a partir de les 5 de la tarda.

Si l’any passat era el rector de la Universitat de
Lleida, Joan Viñas, el  pregoner de les Festes del
Sant Crist 2004 de Balaguer, el proper dimarts 8
de novembre, serà  l’escriptor lleidatà, Joan
Bellmunt, el que llegirà el Pregó de la Festa Major
d’enguany,  a la Sala d’Actes de l’Ajuntament, a par-
tir de les 9 del vespre.

Joan Bellmunt i Figueras  (Puiggròs, les Garrigues)
és autor de setanta llibres de temàtica diversa: recer-

ca etnogràfica, història, novel.la i
poesia.

La seva monumental sèrie:
Fets, costums i llegendes (Pagès
Editors) recull, en 32 volums, gran
part de la cultura popular de les
comarques de Lleida.

Pel conjunt de la seva tasca,
per la seva tenacitat i esforç a
l’hora de recuperar poble a poble
aquestes arrels culturals, ha rebut
diversos premis i reconeixements,
entre ells “Garriguenc de 1989”,
“Lleidatà exemplar, 1992”, Premi
Federico Capdevila i el Premi
Jaume I d’Actuació Cívica Catalana,
1992.

En la sessió del 12 de
setembre de 2001, el Govern de
la Generalitat de Catalunya acordà
concedir a l ’escriptor Joan
Bellmunt, pel conjunt de la seva
trajectòria, la Creu de Sant Jordi.
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 El Castell de Focs tancarà l’edició

d’enguany de la Festa Major
Un gran espectacle pirotècnic, el diumenge a les 8 de la tarda

Esperat per tothom, grans i petits, i per gran
quantitat de veïns dels pobles de la comarca de la
Noguera, que s’apleguen al voltant de les baranes
del pont nou, de la banqueta, de l’Avinguda de Pere
III i de la passarel.la peatonal, per tal de gaudir, du-
rant mitja hora aproximadament, d’un espectacle
de llum i soroll espectacular, el diumenge de la Fes-
ta Major, tenim el Castell de Focs.

Mitja hora de traques, coets que s’enfilen i clo-

El Club Bonsai organitza
una nova mostra-concurs

Organitzat pel Club Bonsai Balaguer, el diumenge
13 de novembre, el vestíbul de l’Ajuntament acollirà
una nova edició de la popular Mostra-Concurs de
Bonsais, a partir de les 11 del matí i durant tot el
diumenge.

Més d’un centenar de bonsais estaran presents a
la Mostra, la majoria dels quals són dels membres del
Club Balaguerí, un dels més actius de Catalunya, i que
es caracteritza pels nombrosos actes que organitza .

uen amb un gran petard o amb una
impressionant font de colors que
treuen aquelles exclamacions
d’excitació del públic assistent.

Quilos i quilos de pólvora que
ompliran de fum i d’aquella olor
peculiar tota la ciutat, i que gene-
ralment, anuncia el final de festa.

L’espectacle pirotècnic, a càr-
rec de la pirotècnia Igual, el po-
drem veure el diumenge 13 de no-
vembre a partir de les 8 de la tar-
da.

Des de fa molts anys, és la
prestigiosa Pirotècnia Igual l’encar-
regada de l’espectacular Castell
de Focs. Des de primera hora del
matí i fins instants abans de l’es-
pectacle els seus tècnics treba-
llen en el recinte del parc de la
Transsegre, per a què a les vuit
de la tarda, tot estigui a punt per
gaudir del Castell de Focs.
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L’Ajuntament executa obres amb una

inversió de més d’un milió d’euros
Actualment s’estan realitzant 7 obres entre urbanitzacions,

remodelacions, restauracions i ampliacions municipals

El passat dilluns 24 d’octubre, l’alcal-
de de Balaguer, Miquel Aguilà, acompa-
nyat de diversos regidors va fer una visi-
ta d’obres a les diferents urbanitzacions i
remodelacions que s’estan efectuant ac-
tualment a la ciutat de Balaguer. Entre
aquestes cal destacar la urbanització del
carrer del Pont, amb un pressupost de
324.275 euros, dels quals el 50 per cent
està subvencionat per la Llei de Barris i
la resta pel Pla Únic d’Obres i Serveis.

Una altra de les urbanitzacions inicia-
des és la de la Plaça Comtes d’Urgell amb
un pressupost de 305.000 euros subven-
cionat a parts iguals entre la Llei de Bar-
ris i la Diputació de Lleida. També s’està

remodelant la coneguda Torreta Sangenís
que estarà destinada a la Seu de la Soci-
etat de Pescadors de Balaguer, amb un
pressupost de 120.000 euros. La briga-
da municipal ha estat la responsable de
la remodelació del pati exterior de la Llar
d’Infants Patufet, amb un pressupost de
30.000 euros, mentre que pròximament
s’iniciarà la urbanització de l’entorn del Te-
atre, amb un pressupost de 183.000 eu-
ros, finançat al 50 per cent entre l’Ajunta-
ment de Balaguer i la Diputació.

Actualment també s’està portant a ter-
me la restauració del claustre de Sant
Domènec i la finalització i ampliació dels
vestidors del Pavelló Poliesportiu.

Vuit alumnes finalitzen el
Taller d’Ocupació

Pilar Nadal presideix l’acte de cloenda
i en destaca l’importància del curs

Balaguer va acollir el passat divendres 14 d’oc-
tubre, l’acte de cloenda del Taller d’Ocupació d’Auxi-
liar d’assistència social, que s’ha realitzat a la capi-
tal de la Noguera durant el darrer any, destinat a
dones majors de 25 anys.

El curs ha comptat amb la participació de vuit
alumnes, i fou clausurat per la Directora dels Ser-
veis Territorials del Departament d’Indústria i Treball
de la Generalitat de Catalunya a Lleida, Pilar Nadal,
que va destacar l’importància d’aquells tallers
ocupacionals «que han de servir per a facilitar la in-
serció al món laboral de les participants al curs.»

La durada total del curs ha estat de 12 mesos, i
a partir de la formació específica del curs, les alum-
nes han rebut formació compensadora de tècniques
d’investigació de treball, informàtica, medi ambient,
prevenció de riscos laborals i català. Les alumnes
han realitzat classes pràctiques en diferents cen-
tres i serveis de la ciutat, com llar d’infants, residèn-
cies geriàtriques i centres d’educació especial.
Aquest fet, fa que les alumnes cobrin un sou mentre
dura el Taller d’Ocupació, que s’espera pugui repe-
tir-se durant aquest any.
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Unes cinc mil persones van passar durant el cap
de setmana pels pavellons firals de Balaguer per tal
de contemplar els vehicles exposats en l’edició d’en-
guany de Firauto, la fira del vehicle d’ocasió, pione-
ra a les comarques de Lleida.

Firauto 2005, tot i la pluja caiguda durant el cap
de setmana, no va privar de que els visitants acu-

Firauto tanca les seves portes amb 90

vehicles venuts durant el cap de setmana
Agustí Rosauro va proclamar-se campió del primer Concurs
d’Habilitats al volant, celebrat durant els dos dies de Firauto

dissin als pavellons per tal de conèi-
xer de primera mà les ofertes dels
vehicles d’ocasió exposats. Aquest
fet va fer superar les vendes de les
edicions anteriors amb uns 90 vehi-
cles venuts, el que ha significat unes
vendes d’aproximadament uns
725.000 euros, segons han decla-
rat els propis expositors, que en un
90 per cent ja han assegurat la seva
presència en l’edició del proper any.

Una de les novetats de l’any pas-
sat i que enguany s’ha tornat a rea-
litzar ha estat la presència al recinte
firal d’una unitat mòbil de la ITV, Ins-
pecció Tècnica de Vehicles, que du-
rant tot el dissabte i el diumenge al
matí va passar la revisió a un cente-
nar de vehicles. L’èxit d’aquesta ex-
periència fa que els organitzadors
assegurin la presència d’aquesta ITV

mòbil de cara a properes edicions.
L’altra activitat de la Fira que va aglomerar a molt públic va

ser l’instal·lació de la carpa del Club Slot Balaguer, amb l’orga-
nització de diferents campionats.

El Director dels Serveis Territorials del Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat a Lleida, Joan Farré va
ser l’encarregat de cloure el certamen, mentre que la inaugu-
ració va estar presidida per la Directora dels Serveis Territori-
als d’Industria i Treball, Pilar Nadal.

D’altra banda, Agusti Rosauro, seguit de Antonio Vila i Josep
Torruella, tots ells veïns de Balaguer, van ser els guanyadors
del Primer Concurs d’Habilitats al volant. En aquesta primera
edició van concursar un total de 24 participants.
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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

Instal·lacions Elèctriques, Manteniments i Reparacions

C/ Noguera Pallaresa, 34 baixos - Tel. 973 448188 - BALAGUER
Us desitja una bona Festa Major

La Consellera d’Interior del Govern de la
Generalitat de Catalunya, Monserrat Tura, va vi-
sitar Balaguer el passat dijous 13 d’octubre,
acompanyada de les autoritats locals.

Montserrat Tura va visitar la Comissaria dels
Mossos d’Esquadra de Balaguer, i el parc de

Montserrat Tura visita el parc de

bombers i la Comissaria dels Mossos
La Consellera d’Interior manifesta que estudiarà la possibilitat del

canvi d’ubicació i ampliació dels serveis del parc de bombers

Bombers.
Montserrat Tura va rebre la petició de can-

vi d’ubicació del parc de bombers, ja que l’ac-

tual no té espai suficient per encabir tots els

serveis actuals, i té complicada l’ampliació, ja

que està rodejat del jaciment arqueològic del

Pla d’Almatà. En aquest sentit, fa uns mesos

que el Delegat del Govern a Lleida, Jaume

Gilabert es va comprometre a la construcció

d’un heliport en aquesta zona. Tura va indicar

que tot i que no entrava en els plans del seu

Departament el canvi d’ubicació del parc de

Bombers de Balaguer ja que hi havia d’altres

prioritats, si que va comprometre’s a estudiar

el tema juntament amb els técnics del Depar-

tament, un cop conegut el problema de prime-

ra mà.

Nu curs de  creació i
gestió d’empreses

Organitzat entre la Cambra de Comerç
i la Diputació de Lleida

El Patronat de Promoció Econòmica de la Dipu-
tació de Lleida i a Delegació de Balaguer de la Cam-
bra de Comerç de Lleida, organitzen un curs de cre-
ació i gestió d’empreses adreçat a totes aquelles
persones amb una idea de negoci i empresaris que
vulguin millorar la gestió de la seva empresa.

El curs es farà a la Delegació de Balaguer a par-
tir del 21 de novembre i fins el 20 de desembre,
amb un total de 12 sessions de 4 hores, i és
totalemnt gratuït. A l’acabament s’atorgarà un títol
certificat per la Universitat de Lleida.

Els interessats poden informar-se i inscriure’s al
telèfon 902230393.

D’altra banda, la Cambra informa de la convoca-
tòria de la Missió Comercial a la República Domini-
cana que es realitzarà del 5 al 10 de desembre.
Aquesta Missió està oberta a la participació d’em-
preses catalanes interessades en iniciar-se en l’ex-
portació en el mercat dominicà.
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L’Oficina Municipal de Turisme segueix en la línia
ascendent experimentada en els dos darrers anys.
Aquest estiu del 2005, concretament de Juny a Se-
tembre, han estat un total de 2.790 les consultes
ateses a l’oficina, davant les 2.240 ateses l’estiu de
l’any 2004, representant un 25% aproximadament
d’augment. Des de l’àrea de Promoció de l’IMPiC,
departament que gestiona l’Oficina de Turisme, s’han

Vora tres mil turistes han passat, aquest

estiu, per l’Oficina de Turisme de Balaguer
Aquesta tardor, a partir del passat 29 d’octubre, l’empresa  Trens

Històrics de Lleida, ofereix Balaguer com a destí turístic

dut a terme durant l’any diferents ac-
cions publicitàries adreçades als
amants del turisme d’interior, per tal
que coneguin el nostre territori i en-
torn. Un entorn un tant desconegut
però amb grans oportunitats.

Així, doncs, seguint el Pla
d’Actuació Turístic previst per l’any
2005, s’ha difós àmpliament la marca
turística Viu Balaguer, amb el material
que s’ha editat, amb la tramesa
d’informació a les agències de l’Aragó
i País Valencià, així com també a les
oficines de turisme, casals d’avis i
escoles de Catalunya.

Els representants de l’Oficina de
Turisme de Balaguer, han assistit, tal i
com estava previst, juntament amb el
Consell Comarcal de la Noguera al
Saló Internacional de Turisme de
Catalunya celebrat a Barcelona el
passat mes de maig.

Durant l’estiu va iniciar-se una nova iniciativa encapçalada
amb el nom: A l’estiu .... Viu Balaguer!! Que consistia en oferir un
servei de guiatge gratuït tots els dimarts i dijous, dels mesos de
Juliol i Agost, sense reserva prèvia, i sortint davant l’Oficina.
Han utilitzat aquest servei un centenar de persones provinents la
majoria de Barcelona, Girona i Lleida, també del País Basc i de
l’Aragó.  Aquesta proposta es va fer arribar a tots els allotjaments
turístics de la província de Lleida, restauradors de la comarca i
també a les oficines de turisme més properes.

Atès al seu èxit, se li donarà continuïtat i probablement es
repeteixi en les vacances de Setmana Santa.

Aquesta tardor, es posarà en marxa, concretament el dia 29
d’octubre, uns viatges organitzats amb Trens Històrics de Lleida,
l’ARMF, ofertant la ciutat de Balaguer com a destí turístic.

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

TRUQUIN�S AL  TEL. 973 448 159

LI COMPREM EL
SEU PIS AL

COMPTAT
PASSI PER LES

NOSTRES OFICINES
I INFORMI�S SENSE
CAP COMPROMÍS

TARTAREU

Cases afilerades i
apartaments d�obra nova.

P.V.P. 148.000 i 100.000
euros.

Jardí amb gespa i pèrgola
de fusta. Vistes

panoràmiques. Visqui amb
tranquil·litat.

BALAGUER

REF. OC

Oportunitat. Primer pis tot
reformat.

3 hab., cuina i sala d’estar,
bany complert, traster,

calefacció de gas natural,
totalment moblat i equipat.

Molt bon preu.

BALAGUER

REF. 023723

Magnífica casa semi nova
de prestigi.

4 hab., 2 banys, 1 lavabo,
buhardilla útil, garatge de

2 places, celler.
Zona centre de Balaguer.

BALAGUER

REF. 000124A

Magnífic pis de 120 m2 tot
equipat i moblat.

Llest per entrar a viure.
Disposa de totes les

comoditats.

BALAGUER

REF. 000125A

Impecable pis de 140 m2

zona de passeig.
Amplis espais, ascensor,

calefacció,
vistes panoràmiques.

No se�l deixi escapar.

BALAGUER

REF. 036002

Pis semi nou tot moblat.
4 habitacions, ascensor,

calefacció.
Finançament al 100 %

BALAGUER

REF. 003802

Acollidor pis de
96 m2 + altell.

3 hab, ascensor,
calefacció i moblat.

Bon preu.

BALAGUER

REF. 001591L

Apartament d�obra nova.
2 hab. dobles, bany
complert, terrassa.

Acabats de primera
qualitat.
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L’Ajuntament de Balaguer va aprovar, en
el ple ordinari del passat dijous 27 d’octu-
bre, el treure a subhasta els pavellons de
la Cros per un preu de 4 milions d’euros.

Al mateix temps, el ple va aprovar el
projecte d’urbanització d’aquesta zona de
tres mil metres quadrats per un import de
558.000 euros. Aquesta urbanització con-
templa un total de  17.000 metres quadrats
de sostre edificable i una zona verda, men-

L’Ajuntament subhasta els pavellons de la

Cros per quatre milions d’euros
El consistori  aprova la urbanització de la zona que comportarà un

total de 17.000 metres quadrats de sostre edificable i una zona verda

tre que significarà la prolongació del car-
rer Noguera Pallaresa fins al carrer Fran-
queses, a la variant de Balaguer.

Amb els diners de la subhasta es finan-
çaran les obres de construcció del nou
pavelló polivalent de 4.500 metres quadrats
que es construïrà als terrenys de l’antiga
Inpacsa, i que està prevista la seva
finalització pel mes d’octubre del 2006.

D’altra banda, el Ple també va aprovar
el projecte de demolició de 20 finques del
carrer Teixidors, una actuació que ha de
permetre enxamplar el carrer que només
té tres metres d’amplada, millorant la co-
municació entre el Barri Nou i el carrer del
Miracle. El finançament de l’enderroc cor-
rerà a càrrec del mateixos propietaris de
les finques, mentre que la urbanització del
carrer es pagarà al 50 per cent entre les
aportacions de la Llei de Barris i el propi
consistori de Balaguer.

El 4 i 5 de novembre se
celebra el III Concurs de

Cant “Germans Pla”
Organitzat per l’Associació Cultural

Grup d’Art 4, al Teatre Municipal

Durant els propers dies 4 i 5 de novembre, el
Teatre Municipal de Balaguer acollirà la tercera edi-
ció del Concurs Internacional de Cant «Germans Pla»,
organitzat per l’Associació Cultural Grup d’Art 4, i
patrocinat per l’Ajuntament de Balaguer, l’Impic, la
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Lleida i la
Fundació Margarida de Montferrato.

La fase de pre-selecció se celebrarà el dia 4 de
novembre a partir de les 10 del matí, mentre que la
fase final se celebrarà el 5 de novembre també a
partir de les 10 del matí. El guanyador del Concurs
s’endurà un premi de 3.000 euros en metàl.lic, el
segon s’emportarà 1.900 euros, i el tercer classifi-
cat, un total de 1.500 euros. Els tres primers també
guanyaran la possibilitat d’oferir un concert a l’Audi-
tori de Lleida.

El jurat del concurs estarà format per professio-
nals del món de la música, com Pedro Lavirgen,
Enriqueta Tarres, Mirna Lacambra, Conrad Gaspà i
Montserrat Cots.

El reperturista del concurs serà Alan Brancht.
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Portes metàl·liques  |  Basculants i automàtiques
Escales i baranes metàl·liques  |  Serralleria i Forja

Estructures metàl·liques
C/ Barceloneta (davant bàscula) - Tel. part/Fax 973 450 167

Tel. 605 801 804 - 25617 LA RÀPITA

etàl·liques

ORENOM

ENRIC SERRA (Gerb)

Taxi 6 places útils
SERVEI 24 HORES

Desplaçaments per a grups, comiats de solters, etc...
Reserves als tels. Tels. 973 446 055 - 606 105 223

Creu Roja de la Noguera retorna amb

el projecte “Avis solidaris”
Compta amb la col·laboració de les diferents residències geriàtriques
de la comarca de la Noguera, i busca aconseguir diners per joguines

Per tercer any consecutiu es portarà a
terme el projecte “Avis solidaris”. En ell hi
participen Creu Roja (tècnics i voluntaris)
juntament amb Gent Gran que viu en resi-
dències de la comarca de la Noguera com:
Verge d´Aguilar d´Os de Balaguer, Cal To-
meu de Cabanabona, Residència de Gestió
Municipal de Ponts,  Residència Municipal
d´Artesa de Segre, Santa Maria de Balaguer,
Comtes d´Urgell de Balaguer i Sant
Domènec de Balaguer.

Els protagonistes del projecte són les
persones grans que viuen en un d´aquests
entorns residencials. Aquestes hi participen
amb caràcter voluntari. Tots ells elaboren
diferents objectes amb una finalitat molt

concreta: vendre´ls.
Amb els diners recaptats es compren

joguines per al dia de Reis. Els receptors
de les joguines són nens amb situació de
risc social. Aquestes joguines les compra
Creu Roja i les regala a les famílies però,
amb la condició de que els infants mai no
arribin a conèixer la procedència
d´aquestes. D´aquesta forma s´evita que
aquests es sentin inferiors a altres nens.

Així doncs, el projecte té els
objectius de contribuïr en la mesura d’allò
possible a solucionar problemàtiques
socials, promocionar les persones grans
que viuen en entorns residencials i treballar
la cooperació intergeneracional.

Jordi Pujol va rebre el
Caragol d’Or 2005

L’expresident de la Generalitat va
presidir un sopar a Balaguer

El passat dissabte 15 d’octubre, l’expresident
de la Generlaitat de Catalunya, Jordi Pujol va rebre
el guardó del Caragol d’Or 2005, otorgat per la So-
cietat Gastronòmica del Comtat d’Urgell, que el dona
a aquella persona o entitat que ha destacat per la
promoció gastronòmica de les nostres terres,
especialment del caragol.

En aquest sentit, Pujol va rebre el guardó, acom-
panyat de la seva esposa, Marta Ferrussola, per la
seva contribució a que l’Aplec del Caragol de Lleida
hagi sigut declarat «Festa Nacional d’Interès Tradici-
onal de Catalunya».

Fins a la data, han rebut el guardó del Caragol
d’Or, el restaurador gastronòmic, Josep Maria Mo-
rell, la FECOLL (Federació de Colles de l’Aplec del
Caragol de Lleida), els restaurants La Huerta i La
Dolceta de Lleida, Cal Xirricló de Balaguer, i el mes-
tre pastisser balaguerí, Lluís Muixí.
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La residència geriàtrica Sant Domènec de
Balaguer comptarà amb 36 noves places per a re-
sidents, un cop finalitzada l’obra d’ampliació del
centre, prevista per l’octubre del 2006. D’aquesta
manera, el centre geriàtric passarà de les 110 pla-
ces actuals a 146 places.

El projecte d’ampliació d’aquesta residència que

La Residència Sant Domènec passarà de

110 a 146 places, amb la seva ampliació
Les obres d’ampliació, que estaran finalitzades a l’octubre del 2006,

suposaran una inversió d’uns dos milions i mig d’euros

ara fa 23 anys des de la seva crea-
ció, inclou la construcció d’un edifici
annex a l’actual de sis plantes. Qua-
tre d’aquestes sis plantes seran des-
tinades a habitacions de residents
mentre que les altres dues plantes
estaran preparades per acollir les
oficines del centre, sales destinades
a diferents serveis professionals,
com els fisioterapeutes o els educa-
dors socials, un gimnàs, una perru-
queria i una sala polivalent.

En total s’actuarà sobre una su-
perfície de dos mil metres quadrats
i l’ampliació també suposarà la re-
forma d’alguns dels espais actuals
de la residència, fet que comportarà
que els residents gaudeixin de més
espai personal.

El passat diumenge 23 d’octu-
bre, Jaume Gilabert va presidir l’ac-

te de col.locació de la primera pedra de l’ampliació, acompa-
nyat de l’alcalde de Balaguer, Miquel Aguilà i del President del
Consell Comarcal de la Noguera, Josep Roig.

El pressupost total de l’ampliació és de 2,5 milions d’eu-
ros, dels quals 70.000 seran aportats pel Consell Comarcal de
la Noguera, tal i com ho va indicar el president de l’ens comar-
cal, durant el seu parlament.

Tant Aguilà com Gilabert, van coincidir en afirmar la gran
labor que ha fet i està fent aquesta residència geriàtrica, «mo-
del a seguir tant per les administracions públiques com per les
privades, per la seva bona gestió i per aquest procés d’ampli-
ació que s’ha enjegat en els darrers dies i que donarà el seu
servei a la gent gran de la comarca».
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Lliuren el Premi Jove Emprenedor de la

Noguera a Francesc Alcazar de Ponts
El jove veterinari de Ponts, ha estat premiat amb 2000 euros

per la creació de l’empresa Agrivet Montsec SL

Per cinquè any consecutiu, el Consell
Comarcal de la Noguera, dins del Pla Co-
marcal de Joventut, ha atorgat el premi Jove
Emprenedor, a Francesc Alcázar Domingo,
de Ponts, per la posada en funcionament de
l’establiment Agrivet Montsec SL, a la capi-
tal del Mig Segre.

Aquest premi es concedeix al projecte
d’auto-ocupació més innovador i amb més
potencialitat de creixement de negoci i cre-
ació de riquesa i llocs de treball, realitzat
durant l’any 2004 per joves menors de 35
anys, i està dotat amb un valor econòmic
de 2000 euros.

El projecte del veterinari Francesc

Alcazar ha estat escollir d’entre un bon grup
de projectes presentats que complien els
requisits per ser valorats pel Jurat.

L’empresa guanyadora té com a objec-
tiu la millora de l’estat de salut dels animals
de companyia treballant tant la medicina
preventiva a nivell de campanyes d’informa-
ció, revisions mèdiques, identificacions amb
un microxip, com la medicina curativa a tra-
vés del tractament de malalties, intervenci-
ons quirúrgiques o tractament de lesions
derivades d’accidents.

En el transcurs del lliurament del premi
es va presentar l’estudi sobre mercats com-
plets i incomplets de la Noguera.

El Proder aprova els 38
darrers ajuts per la Noguera
En els darrers anys, el Proder ha repartit

un total de 3,6 milions d’euros

La Junta executiva del Consorci per a l’execució
del programa Proder a la Noguera ha aprovat un
total de 38 ajudes, amb una inversió sol.licitada de
6,7 milions d’euros i uns ajuts aprovats valorats en
poc més d’un milió d’euros. Els nous projectes són
diversos i van des de la construcció de noves
infraestructures, com restaurants, botigues, fins
ampliacions de tallers, magatzems i empreses.

Amb aquesta actuació es tanca el programa
Proder iniciat l’any 2002, i que en aquests anys s’han
presentant un total de 165 sol.licituds de les quals,
129 compten amb l’aprovació per ser
subvencionades, 13 no són subvencionables i 23
han estat renunciades o han caducat.

Les subvencions aprovades en total sumen
3.606.000 euros i les inversions que s’hauran
realitzat estan valorades en 17.761.000 euros,
havent-se creat un total de 218 nous llocs de treball.

Dels 129 projectes aprovats, destaca la població
de Balaguer amb 77, seguit d’Albesa i Torrelameu
amb 8,  Montgai i Vallfogona amb 7, Térmens amb
4, Bellcaire, Cubells i Penelles amb 3 projectes,
Menàrguens, La Sentiu de Sió, Oliola i Castelló amb
2, i Algerri, Cabanabona i Preixens amb 1 projecte.
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El passat divendres 21 d’octubre, es va pre-
sentar l’exposició “Lleida, mosaic de patrimoni” al
Consell Comarcal de la Noguera.

Els objectius d’aquesta exposició són crear un
material útil per al professorat i alumnat per tal de
conèixer molt millor els recursos educatius de les
Terres de Lleida, tot fent un recorregut visual pel

“Lleida, mosaic de patrimoni” una gran

exposició de recursos educatius
Del 8 al 13 de novembre, durant les festes del Sant Crist, la mostra

estarà exposada a la Sala d’Exposicions de l’Ajuntament de Balaguer

territori descobrint els seus espais
naturals i monumentals, així com els
aspectes econòmics, socials i
culturals més interessants de les
nostres comarques tot afavorint  un
major nombre de sortides per les
Terres de Lleida visitant empreses,
museus, espais monumentals,
experimentant la natura, descobrint
el seu patrimoni, popularitzant els
seus museus i vivint els seus fets
socials i culturals.

El contingut de l’exposció són 52
plafons amb un recull fotogràfic dels
recursos didàctics més
interessants, amb un total de 5 a
10 fotografies per comarca amb
informació bàsica com el patrimoni
artístic, conjunts monumentals,
monestirs, esglésies, castells,
cases senyorials, patrimoni natural,

parcs naturals, reserves naturals, embassaments, rius,
serralades, patrimoni socio-cultural, fires i mercats, festes i
costums, museus, col.leccions particulars, etc.

Aquesta exposició podrà contemplar-se des del 8 al 13
de novembre a la Sala d’Exposicions de l’Ajuntament de
Balaguer, durant els dies de la Festa Major del Sant Crist, i la
resta de dies al vestíbul del Consell Comarcal de la Noguera,
on està previst que el visitin un total de 1.500 alumnes dels
diferents centres educatius de la comarca de la Noguera.

Aquesta exposició, finançada per l’Institut d’Estudis
Ilerdencs, serà itinerant per la totalitat de les comarques de
les Terres de Lleida, durant els propers mesos, abarcant els
cursos escolars 2005-2006 i 2006-2007.

PORTES TIPUS BASCULANT PER A PÀRKINGS i
INDUSTRIALS

PORTES CORREDERES
PORTES SECCIONALS

AUTOMATISMES

C/ Bellcaire, 18-20 - Tel. 973 445199 - BALAGUER

Us desitja una Bona Festa Major

SE TRASPASSA
BAR-RESTAURANT

en la parte nueva de

Balaguer.

Buena situación.

Razón telf.

973448273

667476172

Consulta

Visites a domicili

Vacunacions

Cirurgia

Anàlisis

Aliments i complements

Servei de perruqueria

Pare Sanahuja, 27
Tel. 973 445584
25600 BALAGUER

URGÈNCIES:

Tel. 617 910071

Tot per l'animal de
companyia !
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El passat diumenge 23
d’octubre va tenir lloc la sise-
na edició de la prova esportiva
ciclo-turística “Ermitanyos
2005”, una prova que consis-
teix en recórrer un total de 90
quilòmetres, amb sortida des
de Balaguer i que visita tres de
les ermites de la geografia
noguerenca, com són la de
Santa Maria de Cérvoles, al
terme municipal d’Os de
Balaguer, la de la Mare de Déu
de Montalegre, al terme muni-
cipal de Les Avellanes-Santa
Linya i la de Sant Jordi a
Camarasa.

Més de cinc-cents ciclistes

van participar a la prova

“Ermitanyos 2005”
Organitzada per Radical Interesport és una de
les proves més importants del calendari català

Els participants, després
de pujar la primera de les er-
mites van gaudir d’un bon es-
morzar preparat per l’organit-
zació, el Club Radical
Interesport BTT de Balaguer.

Després de l’esmorzar, a
base de pa amb tomata, embo-
tits, torrons i fruits secs, com tot
tipus de begudes isotòniques,
van dirigir-se cap a Montalegre,
on les forces començaren a fal-
tar a bona part dels participants,
ja que els metres de desnivell
acumulats ja començaven a ser
quantiosos i el fang provocat per
la pluja de la nit, començava a

fer estralls entre els participants.
Després de l’avituallament de Montalegre,

els més valents van arribar-se a la darrera de
les ermites, la de Sant Jordi, des d’on van re-
tornar cap al Parc de la Transsegre, a Balaguer,
per, després d’una merescuda dutxa, poder
dinar amb l’àpat que els organitzadors havien
preparat pels prop de cinc-cents participants
a la prova ciclista més important de les que
se celebren a la comarques de Ponent,
d’aquestes característiques.

Els organitzadors es mostraren molt sa-
tisfets per la bona acollida de la prova, per
part dels participants, i sobretot per la gran
participació de ciclistes que confirmen la con-
solidació d’aquesta prova com una de les més
importants de la província de Lleida d’aquesta
especialitat i ja pensen en com serà l’edició
de l’any vinent, en la que s’han posat com a
objectiu el poder doblar el nombre de visitants,
intentant arribar al miler.

Els participants es van mostrar gratament
sorpresos per la bellesa dels paratges per la
que va transcórrer la “Ermitanyos 2005”, i van
felicitar l’organització, ja que tot va estar al

seu lloc i res no va fallar durant tot el dia.
En l’organització hi van participar una tren-

tena de persones que van vetllar per a que tot
funcionés a la perfecció, des dels controls a
les diferents cruïlles, al marcatge, i als dife-
rents punts de servei per als participants.
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La Transsegre 2006 comença a caminar amb

les primeres activitats promocionals
L’Admiral Cup Lights presenta el número de loteria per aquest Nadal

La Transsegre 2006 ja ha iniciat els seus tre-
balls previs de promoció, tal i com van anunciar els
seus organitzadors, en la presentació del número
de loteria del sorteig de Nadal.

L’Admiral Cup Lights juga amb el número
26.318, del sorteig de loteria del proper 22 de de-
sembre, i en el qual han dipositat moltes esperan-
ces, ja que segons els organitzadors «aquest nú-
mero ens el va dir un mag i no hem parat fins a

trobar-lo» per tal de poder fer una
Transsegre 2006, que sigui la més
sonada de totes les que s’han fet
fins a la data, segons ens indiquen
els seus organitzadors.

La Transsegre convocarà ben
aviat el concurs de cartells i de lo-
gotip per la Transsegre 2006, que
es presentaran com ja és habitual
en el decurs de la celebració de la
Fira de Balaguer, el proper mes
d’abril.

L’Admiral Cup Lights demana la
col.laboració de la ciutat de Balaguer
i de la comarca de la Noguera, «tal i
com ho han fet en els darrers anys»,
per tal de fer de la Transsegre, «la
festa més moguda i amb més mar-
xa de totes les que es fan a
Catalunya».

La popular festa aquàtica de
Balaguer es celebrarà el segon cap
de setmana del proper mes de juliol.

El Consorci del Montsec
subvenciona 3 projectes
El passat 27 d’octubre, va reunir-se la Junta Ge-

neral del Consorci GAL Montsec Sostenible per apro-
var la concessió de subvencions a 3 nous benefici-
aris que realitzaran una inversió total al territori de
80.143,36 euros, dels quals 21.765.36 euros els
aportarà el programa Leader Plus que gestiona el
Consorci GAL Montsec Sostenible.

També va acordar-se la certificació de 9
expedients de beneficiaris que ja han executat la
inversió prevista.
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El Centre Excursionista
continua amb les seves

activitats de natura
El proper diumenge 6 de novembre, el Centre

Excursionista de Balaguer continuarà les seves ac-
tivitats amb una sortida amb mountain bike de
Balaguer a Castelló de Farfanya i retorn a la capital
de la Noguera, de  22 quilòmetres, destinada a
adults i infants.

El diumenge 13, continuaran les rutes del Segre,
amb l’etapa del Camí de Sant Jaume, tot vorejant el
riu Segre. Un tram de 8 quilòmetres i un desnivell
de 100 metres.

El 18 de novembre es farà una projecció de dia-
positives del Montsec, a càrrec de Vicente Fuentes, al
local social del Centre, a partir de les 22.30 hores.

El diumenge 20 de novembre han organitzat una
visita enològica al Somontano.

El Consell Comarcal de la Noguera

presenta el propejecte TDIC jove
S’hi han adherit un total de 20 municipis de la comarca, a més de
Ponts i Balaguer que ja compten amb tècnics de joventut propis

El Consell Comarcal de la Noguera va pre-
sentar el passat dimecres 2 de novembre, el
projecte TDIC Jove, adreçat als ajuntaments
de la comarca per al desenvolupament de les
polítiques locals de joventut, impulsat des del
Consell Comarcal de la Noguera i la Secreta-
ria General de Joventut. El projecte preveu
apropar-se als joves de manera dinàmica i
continuada per tal d’afavorir l’equilibri territo-
rial de la comarca en matèries de joventut.

El projecte té l’objectiu principal de dotar

de recursos humans als municipis participants
per planificar i elaborar els plans de joventut,
i per això, el Consell posa a la disposició de
tots aquests ajuntaments (una vintena de la
comarca de la Noguera), tres tècnics que tre-
ballaran per la formació i l’orientació, la difu-
sió de la informació i el suport a les iniciati-
ves locals.

Cal remarcar que Balaguer i Ponts ja
compten amb tècnics de joventut que treba-
llaran coordinats amb els del Consell.
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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

 El Museu de Balaguer presenta una

mostra sobre “Els Senyors de la Guerra”
L’exposició s’inaugura el dimarts 8 de novembre i tanca els actes
commemoratius del 900 aniversari de la Conquesta de Balaguer

Durant tot aquest any
l’Institut Municipal de Progrés
i Cultura de Balaguer, des de
la seva àrea del Museu de la
Noguera ha estat realitzant
diversos actes per convidar
la ciutadania a reflexionar
sobre els mecanismes
humans, culturals  i
econòmics que han portat a
les guerres al llarg de tota la
història i en particular a
Catalunya i  a la ciutat de
Balaguer.  Conferències ,
cinema, cursos, concerts i
ara, aquesta exposició que

culminarà aquesta
commemoració de la pèrdua
d’una de les madînes més
septentrionals d’al-Andalús.

“Senyors de la Guerra:
Balaguer i la Marca Superior”
és una exposició que vol,
englobar en una sola mostra
les sales d’exposicions
permanents del museu,
dedicades a la Catalunya
medieval vista des de
Balaguer, una ciutat d’origen
islàmic que es transformarà
en ciutat feudal a partir de la
conquesta de 1105 i una

mostra temporal dedicada al
procés de la conquesta que
tingué lloc durant el segle XI
i inicis del segle XII.

A més de peces
arqueològiques procedents
de diversos jaciments de
Lleida i Osca, llibres i
pergamins dels arxius de
Lleida i la Seu i Balaguer,
també es presentaran, per
primer cop al públic, els
atuells que procedeixen de
les darreres excavacions al
jaciment del Pla d’Almatà de
Balaguer.

Una mostra amb peces
excepcionals i inèdites

Una altra peça inèdita fins avui en dia, i que es
podrà veure en aquesta mostra, és la tapa del sar-
còfag del cavaller Arnau Mir de Tost, que procedeix
de la Col.legiata de Sant Pere d’Àger i ha estat re-
centment restaurada. Acompanyaran aquesta es-
cultura el testament original del cavaller i la còpia
dels  escacs de cristall de roca egipcis que figuren
en aquell document.

Els museus i institucions que han deixat peces
per aquesta mostra són els següents: Arxiu Històric
Comarcal de la Noguera, Arxiu Capitular de Lleida,
Museu d’Arqueologia de Catalunya, Museu de Lleida
Diocesà i Comarcal, Museu Arqueològic de
l’Esquerda de Roda de Ter, Museu Diocesà d’Urgell,
Museo de Huesca, Servei d’Arqueologia de la Paeria
de Lleida i Ajuntament d’Àger.
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 El Teatre Municipal acull un nou cicle de

cinc pel.lícules de cinema infantil
El cicle va començar el passat 23 d’octubre amb Madagascar

El passat diumenge 23 d’octubre s’inicià el 3er
Cicle de Cinema Infantil en Català (CINC) al Teatre
Municipal de Balaguer. El cicle, que consta de 5
pel·lícules actuals, estan adreçades especialment
al públic infantil. Les pel.lícules que es poden veure
són, a més de Madagascar del passat diumenge,
Els 4 Fantàstics, Doraemon i els déus del vent, els
Dalton i Charie i la Fàbrica de Xocolata.

Totes les pel·lícules del Cicle són pel.lícules

estrenades durant l’any 2005 i que a
Balaguer serà la primera vegada que
es podran veure. Totes les projeccions
del cicle són a les 6 de la tarda i al
Teatre Municipal. El preu de l’entrada
per a totes pel.lícules és de 3 euros
per a tots els públics, excepte la
pel.lícula que es projectarà per les
Festes del Sant Crist, on els infants
tindran l’entrada gratuïta. Les localitats,
que no són numerades, poden
comprar-se a la taquilla del teatre el
mateix dia de la projecció o bé al
Telentrada de Caixa Catalunya durant
les 24 h del dia al telèfon 902 10 12
12.

El Cicle de Cinema Infantil en Català,
el CINC, es realitza a més de Balaguer
a una vintena de localitats catalanes.

La coordinació del cicle a totes les
poblacions va a càrrec de la Secretaria
General de Política Lingüística de la
Generalitat de Catalunya.

“Matar al presidente” al
Teatre Municipal

La parella teatral més premiada dels darrers
anys, Joan Pera i Paco Moran, actuaran de nou al
Teatre Municipal, aquest dimarts 8 de novembre,
donant inici a la Festa Major del Sant Crist 2005,
representant l’obra «Matar al presidente», a partir
de  les 10 del vespre.

Les entrades poden adquirir-se al mateix Teatre
o a través del Telentrada de Caixa Catalunya.
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ZONA DE BALAGUER

Próxima construcción de
casas adosadas de 2
plantas de altura. Jardín
pr ivado. CONSULTAR
PRECIO.

ZONA NUEVA DE

BALAGUER

Piso de 100 m 2,  3
habi taciones, baño y
aseo. Cocina a reformar.
Balcón y terraza. Ascen-
sor. Trastero. Amueblado.
Precio: 156.263,15 euros.
Ref. 1021

ZONA GERB

Casa a reformar de 280 m2,
con parcela  de 2.000 m2.
3 hab. ,  1 baño, s in
calefacción. Plantación de
árboles frutales. Precio:
168.283,39 euros. Ref.
1035.

ZONA DE BALAGUER

Piso de 103 m2, 4 hab. 1
baño, 2 terrazas. Trastero.
Precio: 132.222,66 euros.
Ref. 1043.

ZONA TORRELAMEU

Próxima construcción de
pisos de 2, 3, 4 hab. y
át icos duplex.  Zona
ajardinada y piscina
comunitaria. Parking y
trastero. Acabados de 1ª
cal idad. CONSULTAR
PRECIO.

BUSCAMOS PISOS O

CASAS PARA ALQUI-

LAR O VENDER EN

CUALQUIER ZONA.

973 445 356 - 667 471 961

NECESSITA

LLICENCIAT/DA EN

ECONOMIA/ADE
per departament de comptabilitat i fiscal

Incorporació immediata
Imprescindible coneixements informàtics
Es valorarà experiència en treball similar

Interessats/ades
enviar CV amb fotografia recent a:

Apartat de Correus, 7, 25600 BALAGUER

Assessorament Fiscal, Comptable i Laboral.
Gestoria, Assegurances.

La Suda Teatre va representar l’obra

“Quan Ell és ell ... i ella!” al Teatre
El passat diumenge 30 de novembre, i davant d’un nombrós públic

assistent que no es va perdre l’oportunitat de veure el grup balaguerí

El passat diumenge, dia 30 d’octubre, va
tenir lloc al Teatre Municipal de Balaguer una
nova representació de l’Obra “Quan Ell és ell....
i ella” a càrrec de la companyia  la SudaTeatre
de Balaguer.

Una comèdia en tres actes que se situa
en una antiga casa de barrets. Tot un entramat
de situacions amb personatges de diferents
estaments socials que fan d’aquesta obra un
cóctel divertit i explosiu.

Enguany, aquest grup balaguerí continuarà
presentant aquesta obra ja que volen dedicar

esforços a la celebració dels 10 anys del grup
que tindrà lloc l’any 2006.

El grup teatral balaguerí va aconseguir
un gran èxit de públic, com ja es habitual en
totes les representacions que ha realitzat a
la nostra ciutat.

A part de les representacions teatrals del
grup La SudaTeatre, cal destacar que aquest
grup és l’organitzador de l’espectacle Viu La
Passió, que se celebra cada any per Setmana
Santa i compta amb més de dos-cents
participants.

El grup El Pont d’Arcalís
actuarà al Teatre Municipal
El dimecres 9 de novembre, a partir

de les 10 del vespre

El proper dimecres 9 de novembre, festivitat del
Sant Crist, el Teatre Municipal de Balaguer acollirà
l’actuació musical del grup «El Pont d’Arcalís», que
presentarà el seu cinquè treball discogràfic que por-
ta per títol «Aigua, més aigua».

El preu de l’entrada per aquest concert, que es
celebrarà a partir de les 10 del vespre, és de sis
euros a platea, i 3 a l’amfiteatre.

El Pont d’Arcalís, des dels seus inicis l’any 1991
s’ha dedicat a divulgar la música i la tradició oral del
Pirineu Lleidatà. El grup prepara els seus treballs
discogràfics a Arsèguel i ha participat en nombro-
sos festivals internacionals, representant la música
pirenaica.
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 Balaguer va acollir la presentació del

llibre de la FETE UGT de Javier Giménez
La presentació va comptar amb la presència de Marta Mata

Programa d’innovació
educativa a l’Àngel Guimerà

El CAEP Àngel Guimerà inicia durant aquest curs
diferents programes d’innovació educativa per mi-
llorar la qualitat del centre. Els programes iniciats
són el projecte de convivència i mediació escolar, el
projecte de salut a l’escola i el programa de
reutilització de llibres de text, amb l’objectiu d’aug-
mentar el nivell d’aprenentatge curs rera curs en un
ambient de respecte i confiança, tot treballant la in-
tegració de l’alumnat del centre a la societat.

La sala d’Actes de l’Ajuntament de Balaguer
va acollir el passat divendres 14 d’octubre, la pre-
sentació del llibre «Revolució i responsabilitat.
FETE UGT: un sindicat de classe en l’ensenyament
i les seves arrels a les Terres de Lleida».

Obra de varis autors, el llibre que repassa la tas-
ca realitzada pel sindicat dins del món de l’ensenya-
ment en els darrers anys va ser presentat pel coor-
dinador de l’obra, Javier Giménez Gracia.

La presentació del llibre va
comptar amb la presència a la sala
d’actes de l’Ajuntament de la presi-
denta del Consell Escolar de l’Es-
tat, la pedagoga Marta Mata, de l’al-
calde de la ciutat de Balaguer, Mi-
quel Aguilà, del secretari general de
la FETE UGT a Catalunya, Albert
Tierraseca i del coordinador gene-
ral dels Serveis Educatius de la
Noguera, Joan Arjona.

Un cop presentat el llibre, l’ac-
te acadèmic que comptà amb la
presència entre el públic d’un bon
nombre de representants del món
educatiu de la comarca de la No-
guera, Marta Mata va donar una
interessant conferència sobre el
«Present i Futur de l’Educació»,  en
la que va deixar clar del que s’es-
pera de la docència durant els pro-
pers anys dins de la nostra socie-
tat.
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El C.F. Balaguer guanya a casa amb el

Palamós i perd al camp de l’Espanyol B
Els homes d’Emili Vicente continuen mostrant-se intractables en els
partits del Camp Municipal d’Esports amb 4 victòries i una derrota

El Balaguer continua mostrant-se intrac-
table al Camp Municipal d’Esports, on el
passat dissabte va sumar tres punts més
davant el Palamós, gràcies a un solitari gol
de Fontova. Tot i que el partit no va ser
massa vistós, els homes d’Emili Vicente no
van veure perillar en cap moment la victò-
ria, ja que es van mostrar molt ferms de-
fensivament, i els visitants en cap moment
van inquietar la porteria defensada per No-
gués.

En canvi, el passat dimarts, 1 de no-
vembre, el Balaguer no va saber aprofitar
la renda d’un gol a favor que tenia en el
minut 60 de partit, gràcies a un gol de
Campabadal, al camp de l’Espanyol B. Tot

anava bé fins que el col.legiat, en una deci-
sió molt rigorosa, va ensenyar la targeta
vermella al jugador Ermengol, deixant al
Balaguer amb 10 homes.

La pressió que va fer l’Espanyol en els
darrers minuts i amb un home més va ser
suficient per capgirar el marcador. Al final
2-1 per als blanquiblaus i els balaguerins
que segueixen sense trobar el camí de la
victòria lluny del municipal de la capital de
la Noguera.

Aquest diumenge 6 de novembre, els
vermells rebran l’Europa, mentre que el pro-
per diumenge 13, visitaran el camp del
Granollers, abans de rebre al Girona a casa
el diumenge 20 de novembre.

Golejadors del C.F. Balaguer

1.Vilanova. ................ 25

2.Girona .................... 24

3.Castelldefels .......... 23

4.Manresa ................. 20

5.Espanyol B ............. 18

6.Rapitenca (-1) ......... 18

7.Europa ................... 18

8.Barcelona C ........... 17

9.Balaguer (-1) ..................... 16

10.Mataró ................. 16

11. Peralada. ............ 15

12. Prat .................... 14

13. Santboià ............. 14

14. Gavà ................... 13

15. Rubí .................... 13

16. Cornellà .............. 12

17. Palafrugell ........... 10

19. Palamós ................ 9

19. Granollers ............. 7

20. Figueres ................ 5

Classificació Tercera Divisió

1.Parra .......................... 4

2. Fontova ..................... 3

3. Ermengol .................. 2

4. Figuerola .................. 1

5. Juanjo ....................... 1

6. Cortés ....................... 1

7. Campabadal ............. 1

Un solitari gol de
Fontova va servir per a
que el Balaguer sumés
els tres punts al partit
que s’enfrontà amb el
Palamós, el passat dis-
sabte 29 d’octubre al
Municipal de Balaguer.

El defensa balaguerí
va fer palés el seu gran
moment de forma, mar-
cant l’únic gol del partit,
i el tercer en el seu
compte particular en el
que portem de lliga.

D’altra banda, tot i
avançar-se en el marca-
dor amb un gol de
Jaume Campabadal, en
el patit entre l’Espanyol
B i el Balaguer, els locals
van saber remuntar en Iban Parra

els darrers minuts del par-
tit, evitant que els balague-
rins s’enduguéssin algun
punt del camp de Sant
Adrià del Besós.

El davanter Iban Parra
continua essent el màxim
golejador de l’equip amb
quatre gols, un més que
Miquel Àngel Fontova.

Aquest diumenge, el
Balaguer rebrà al Munici-
pal a l’Europa, un dels
equips més històrics del
futbol català, que malgrat
haver pujat aquest any a
Tercera Divisió, té un gran
equip i segur que donarà
molta feina als homes
d’Emili Vicente.
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La vida té moments inoblidables que mereixen el millor record

ART * FOTOGRÀFIC

El seu reportatge fotogràfic, digital i

digital maquetat, video en CD-ROM i DVD
bodes, comunions, bateigs i reportatges socials

Josep BORDES
Fotògraf

Tels. 645 846 757  /  973 249 505
Lleida  -  E-mail: fotojbordes@yahoo.es

Li fem pressupost sense compromís i al millor preu
En promoció per BALAGUER i comarca, descompte del 5% en reportatges de boda

El Cristec Balaguer guanya l’Ametlla de
Merola per 4 gols a 3, en el partit correspo-
nent a la 6ª jornada de la Nacional B.

Els balaguerins superen al líder de la
categoria, que fins aquesta jornada sumava
5 victòries dels 5 partits disputats, en un partit
en el que va destacar la tornada als terrenys
de joc de Cristian, màxim golejador de la
competició la temporada passada, després
de superar la seva lesió.

El Cristec guanya al líder de la categoria,

l’Ametlla Merola, per 4 gols a 3
En una gran segona part, els homes que entrena Jaume Canal,

van saber donar-li la volta al marcador, guanyant el partit

Els jugadors del Cristec, molt ben situats
a la pista, van controlar d’inici el temps de
partit, gaudint de bones ocasions que no es
van veure reflectides en el marcador fins al
minut 6 en el que Joan va marcar el 1 a 0. Els
minuts restants van continuar amb la mateixa
tònica fins que van arribar els típics minuts
de desajust defensiu local, que van aprofitar
els barcelonins per anotar 3 gols en només 2
minuts.

L’inici del segon període va mostrar un
Cristec amb ganes i capacitat de remuntar el
partit, i Jaume al 24 i Joan al 26 van donar la
volta al marcador, davant un rival sorprès
davant la reacció local. Els balaguerins millor
situats defensivament, i amb un Manolo molt
segur a la porteria, van tenir ocasions a la
contra com per sentenciar el partit, però el
gol de la tranquil.litat no va arribar.

Els proper dissabte 5 de novembre el
Cristec visita la pista del Sant Julià d’Andorra.

El Pub Tirgyps surt golejat
de la pista del Sant Vicenç
El conjunt entrenat per Rafa Martínez

va viatjar amb tant sols 6 jugadors

El Pub Tirgyps es va presentar a la pista del Sant
Vicenç amb tant sols sis jugadors disponibles, ja que
els sis restants jugadors que conformen la plantilla
eren baixa per diferents causes. A més dos dels sis
jugadors que van viatjar, ho van fer sense estar al
100 per cent de les seves possibilitats.

Amb aquest fort handicap, l’equip que entrena
Rafa Martinez va veure com el Sant Vicenç, molt
més ofensiu va mostrar una gran efectivitat de cara
a porta, ja que d’un total de vuit arribades a davant
de la porteria defensada per Fuentes, van aconse-
guir 7 gols. Amb el 7-0 s’arribà al descans.

A la represa del partit, les coses no van canviar
gens, i els locals van endosar 7 gols més mentre
que Capi, amb 2 gols, feia que el casiller balaguerí
no es quedés a zero.

Al final 14-2 en la derrota més abultada de la
temporada per l’equip balaguerí que milita a la se-
gona categoria Nacional.

Aquest dissabte 5 de novembre, el Pub Tirgyps
tornarà a jugar a casa, a partir de les 4 de la tarda,
i s’espera que el públic balaguerí acudeixi a animar
l’equip, per tal de que pugui aconseguir una victòria.

Dra. ROSA REGUÉ ALDOSA
Especialista en Urologia

Visites concertades

Passeig de l’Estació, 10 entresol 1a  - Tel: 973 44 81 13
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El passat dissabte 30 d’octubre al
pavelló poliesportiu de Balaguer, va
tenir lloc el partit que va enfrontar el
CB. Balaguer “A” contra el CB. Opalo
Cerdanyola “A”.

El resultat va ser 63-79, el que
representa la segona derrota dels

El C.B. Balaguer guanya al Castellar

i perd davant el Cerdanyola
Els homes de Francesc Almira donen la cara i la creu en
els dos partits consecutius disputats al pavelló municipal

balaguerins aquesta temporada a la
seva pista.

Els de Balaguer van realitzar un
partit molt descafeïnat, on la poca
intensitat defensiva  i el fluix rebot
defensiu, van propiciar que el CB.
Opalo Cerdanyola guanyés el partit per
16 punts de diferència.

L’equip dels de la Noguera, van
sortir molt freds a l’inici del partit, cosa
que va provocar que s’anés a remolc
en el marcador durant tot el partit. Al
final del primer quart, es perdia de 4
punts i a la mitja part ja es perdia de
14 punts de diferència.

Al tercer període, els locals van
sortir a totes per intentar guanyar el
partit i sobretot, per intentar donar més
bona imatge, i així va ser, al final del
tercer període tan sols es perdia de 6
punts de diferència. Però aquesta

sensació de millora va durar poc, ja
que a falta de 6 minuts pel final del
partit, una falta tècnica, molt rigorosa,
assenyalada a un jugador local, va
decidir el matx i els de Cerdanyola es
van emportar el partit.

El jugador més destacat de l’equip
del CB. Balaguer fou Marc Betbesé que
va aconseguir anotar 16 punts.

El partit va ser totalment diferent
al que es va disputar una setmana
abans entre el Balaguer i el Castellar
del Vallés. Un partit molt ben jugat pels

homes de Francesc Almira que en el
primer quart ja van deixar clares les
seves aspiracions de quedar-se amb
els dos punts en joc.

El resultat va ser 86-65, el que
representà la segona victòria dels
balaguerins aquesta temporada.

Els de Balaguer, van realitzar un
partit molt complert, on van guanyar
per una diferència final de 21 punts,
gràcies a una gran intensitat defensiva,
un bon rebot defensiu i una gran
concentració en el joc d’atac.
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El dia 24 i 25 de setembre es va dur a
terme el XIII Obert Internacional d’Escacs Ac-
tius de Vallfogona, ha estat un any que s’ha
batut totalment el record de participació amb
140 jugadors, dels quals van assistir 10 Grans
Mestres, 9 Mestres Internacionals, a més dels
mestres FIDE.

Aquest obert és el que cada any tanca el
Circuit Català, i per tant és l’última oportunitat
que tenen els jugadors i jugadores de puntuar,
per assolir el millor lloc en aquest circuit.

Pel que fa aquest any, el Circuit Català
semblava que ja estava consolidat pel GM
Oleg Korneev de Rusia, el qual no va participar
en aquest XIII Obert de Vallfogona, però
quedava una remota opció que es la que va
succeïr, i va ser que el GM Sergey Ferdorchuk

tot i quedant segon a Vallfogona, es va
col.locar campió absolut del II Circuit Català.
Pel que fa a l’Obert Vallfogona 2005, es va
endur el primer lloc el GM Karen Movsziszian
d’Armènia amb 9’5 punts de 11 possibles.

En segon lloc i tal com ja hem dit va ser
pel jugador d’Ucraïna Sergey Ferdorchuk amb
9 punts.

Els jugadors Sergey Krivoshey d’Ucraïna,
Muñoz Pantoja de Sitges, Moskalenko, Víctor
del Terrassa, Rosland Pogorelov del Vendrell
i Marc Narciso Dublan de Foment Martinenc,
varen quedar 3r, 4t, 5è, 6è i 7è
respectivament, tots ells amb 8’5 punts.

El primer jugador Lleidatà va ser el jugador
Josep Oms que va quedar en 9a posició amb
8 punts.

Jordi Magem farà les
simultànies d’escacs de la

Festa Major 2005
El Gran Mestre disputarà les partides el

12 de novembre a les 5 de la tarda

El proper dissabte 12 de novembre a partir de
les 5 de la tarda, el vestíbul de l’Ajuntament de
Balaguer serà, un any més, l’escenari de les Simul-
tànies d’Escacs per adults que comptaran amb la
participació del Gran Mestre Jordi Magem Badals,
professor que imparteix classes al Centre de
Tenificació d’Escacs de Balaguer.

Les simultànies d’Escacs estan organitzades pel
Club Escacs Balaguer i s’espera la participació d’una
trentena de jugadors de Balaguer i comarca que
mediran les seves forces amb el Gran Mestre.

D’altra banda, durant el matí del dissabte es dis-
putarà la fase final del Campionat d’Escacs Esco-
lars, Memorial Pijuan, i a partir de la 1 del migdia es
lliuraran els premis a la Sala d’Actes de l’Ajuntament
en el decurs del lliurament del Premi Encarnació Vila
i Escoda.

140 participants a l’Open Internacional

d’Escacs Actius de Vallfogona de Balaguer
El Gran Mestre armeni, Karen Movsziszian es va endur la victòria

amb un total de 9,5 punts sobre els 11 possibles



39

El proper diumenge, 13 de novembre es cele-
brarà la XXVa edició de la popular Cursa Atlètica
Ciutat de Balaguer, organitzada pel Club Atlètic
Maratonians del Segre.

La cursa començarà a les 10.30h a la Plaça del
Mercadal i la prova consistirà en dues carreres, una
de 6 quilòmetres per diferents carrers de Balaguer,

i una més curta, d’aproximadament
1,5 quilòmetres, també amb sortida
i arribada des del Mercadal. Com
cada any, s’espera l’assistència de
més d’un centenar d’atletes que
ompliran de color els diferents car-
rers de la ciutat de Balaguer.

D’altra banda, el proper dissab-
te 12 de novembre a partir de les 5
de la tarda, i al tercer pavelló de la
Cros, es disputarà un partit de Ten-
nis Taula de Primera Divisió femeni-
na entre els equips Villart Logístic
Balaguer i el Finques Ripollet.

La Gent Gran de Balaguer i co-
marca també tenen la seva progra-
mació esportiva específica durant les
Festes del Sant Crist. Amb la coor-
dinació del Casal de la Gent Gran de
Balaguer, s’organitzen els campio-
nats de petanca el dissabte al matí,

amb la participació de jugadors d’arreu de la comarca, així
com el campionat local masculí i femení de bitlles, a la placeta
de Sant Domènec, el divendres 11 de novembre a partir de les
9 del matí.

Els més joves tindran una jornada esportiva de futbol 7 i
bàsquet al Camp Municipal d’Esports i el Poliesportiu, organit-
zada per la Regidoria d’Esports, el divendres a les 10 del matí.
Aquesta jornada està destinada a joves d’edats compreses entre
els 10 i els 16 anys.

Com ja es tradicional, el diumenge a primera hora del matí
començarà el Concurs de Pesca de la Festa Major, organitzat
per la Societat de Pescadors Esportius de Balaguer al marge
del riu Segre.

Cursa Atlètica, tennis taula, petanca,

bitlles i pesca per la Festa Major
La regidoria d’esports de Balaguer ha organitzat una festa major plena

d’activitats esportives amb la col.laboració dels clubs
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Els 14 equips que conformen el
Club Futbol Balaguer de la tempora-
da 2005-2006 van desfilar davant la
mirada atenta de pares i mares dels
joves jugadors, dels socis i de les
autoritats locals, que acompanyaven
el president de l’entitat, Carles

El C. F. Balaguer presenta un total

de 14 equips aquesta temporada
El club de la capital de la Noguera presenta tres nous

equips: un benjamí, un cadet i l’equip de veterans

Galiano, i els demés membres de la
Junta Directiva de l’equip de futbol
de la ciutat.

Un a un, van anar desfilant els
catorze equips que conformen el
club. Primer van sortir els babies, els
més petits de casa, seguits pels pre-
benjamins, i els tres equips de ben-
jamins. Tots ells formen l’Escola de
Futbol del club.

Acte seguit van desfilar l’Aleví B i
l’Aleví A, entrenats per José Diaz “Xolo”
i Dani Valls respectivament, amb Xavi
Bonet de segon entrenador; els infan-
tils, sota les ordres de Jaume Torres i
Xavier Serra, mentre que el Cadet B
va desfilar amb el seu entrenador Lluis
Cortés, i el Cadet A ho feia amb els
técnics Eloi i Sergio Flamarique.

L’equip juvenil, entrenat per Toni
Menchón i Josep Bosch, va precedir

la desfilada del equip de veterans, que
per primera vegada a l’història ho fa-
ran sota el nom i l’ampara del club de
Futbol Balaguer. Per acabar la desfila-
da van sortir els components de les
plantilles del Balaguer B, sota les or-
dres de Juli Bergé i Jordi Cortés, i del
primer equip, amb Emili Vicente i Josep
Gil.

Per finalitzar l’acte, el president del
club, Carles Galiano i l’alcalde de la ciu-
tat, Miquel Aguilà, van dirigir unes pa-
raules als jugadors i als pares i socis

del club, resaltant la importància de la
col.locació de la gespa artificial, pel
futur dels jugadors del futbol base ba-
laguerí.

Carles Galinao va fer especial es-
ment a la celebració del 90 aniversari
del club, l’any 2006, ja que va ser fun-
dat l’any 1916, i va agraïr a l’Ajunta-
ment, l’esforç per la col.locació de la
gespa artificial.

L’acte de presentació va acabar
amb un partit entre els jugadors del
primer equip i el Balaguer B.
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Fa molt, molt de temps, en una petita, però també gran
ciutat, quan els homes i les dones no erem tan esclaus del
temps i l’experiència era un dels llibres més preuats de la
saviesa, van construir el primer assentament de la nostra
ciutat Balaguer ben lluny de l’aigua perquè tothom sabia prou
bé que el riu no sempre baixa tranquil.

De fet, els suposava molt d’esforç cada dia. Moltes de
les minyones de la bella Medina construïda al costat de
l’inexpugnable i formós castell iniciat l’any 897 per “Llub ibn
Muhàmmad ibn Qàssi” baixaven amb les seves someretes a
omplir les tenalles per poder gaudir durant els àpats del dia
de l’aigua fresca del Segre.

Quant de temps ha passat... Quantes riuades... Quanta
saviesa i experiències oblidades...

Els éssers humans, però, per bé o per mal, al llarg del
temps hem anat abusant de la natura, ens hem anat tornant
cada cop més còmodes, ens hem anat creant més i més
necessitats, i ens hem anat atansant de mica en mica a la
vora del riu. La ciutat lentament amb el decurs dels anys
s’ha anat transformant. A poc a poc per a unes coses i molt
de pressa per a unes altres, i ara en un tres i no res, Balaguer,
la ciutat que un dia temps enllà s’inicià al pla d’Almatà, és a
banda i banda del riu Segre.

En aquest petit però gran poble, els caps benpensants
volen construir una altra escola. Una escola que segons ells
ha de resoldre el problema que tenim amb la matriculació
dels nens i les nenes que volen anar a certes escoles.
Esperem que així sigui. És ben lamentable que en un estat
democràtic els pares (les famílies) no puguem escollir l’escola
on volem que s’eduquin els nostres fills i filles. Però d’això ja
en parlarem en un altre conte.

Com que normalment els qui manen pensen més en els
resultats (normalment electorals) que no pas en el que pot
“succeir” si s’ubica aquest equipament (escola) en aquell
indret pròxim al riu, inicien l’expropiació sense encomanar-
se ni a Déu ni al diable, i ara la Delegació d’Educació a Lleida
(Generalitat de Catalunya) demana un informe a l’Agència
Catalana de l’Aigua (A.C.A) ja que  Educació dubta si el lloc
que l’Ajuntament proposa per fer-hi l’escola és correcte o
no.

Que n’és d’inversemblant i d’increïble la situació. Ara fa
exactament 1.108 anys “Llub ibn Muhàmmad ibn Qàssi”
començà el Castell de Balaguer al Pla d’Almatà. Evidentment
no demano que l’escola s’ubiqui al Pla d’Almatà, sinó que es
busqui un altre indret. No cal fer cap informe. Aquest terreny
està situat a 6 metres d’alçada del riu i si sobrevé una riuada,
Déu no ho vulgui, serà el primer punt que s’inundarà, per
tant què costa buscar un altre indret més allunyat ara que hi
som a temps? Tant ens costa.

Balaguer riu en molts actes i activitats que tenen com a
escenari el magnífic i esplèndid marge del riu Segre: la
Transsegre, els Tres Tombs a Cavall, els Pescadors, i moltes
altres festes... Però Balaguer també plora quan algun cop
una llengua d’aigua imparable nega aquest marge, el supera,
i s’engull tot el que troba al seu pas... Només cal que
recordem.

I fins aquí he arribat. No us he explicat un conte ni una
rondalla, ni res que no conegueu, només he fet memòria de
la dita dels nostres avantpassats. A la vora del riu, no t’hi
facis el niu. Fins aviat.

Josep Lluís Bonet i JuárezJosep Lluís Bonet i JuárezJosep Lluís Bonet i JuárezJosep Lluís Bonet i JuárezJosep Lluís Bonet i Juárez

A la vora del riu,
no t’hi facis el niu

Facècies i rauxes
Aquests darrers dies els polítics cata-

lans han ficat una cirereta més al pastís de
l’Estatut projectat. El President s’ha despen-
jat amb una decisió personal molt qüestio-
nada pels seus socis i, fins i tot, pels seus
propis col.laboradors. I què? doncs res,
Catalunya triomfant omplint paper i més pa-
per, tothom caparrejant, tots dient la seva.
Uns parlen de la inoportunitat, els altres de
maragallades i la majoria callem per no dir-
la ni grossa ni errada. Amb la meva habitual
candorositat penso que tot ha de repercutir
en benefici de Catalunya. De l’Estatut pro-
jectat cal dir que tot el que no s’havia acon-
seguit de l’interès de la gent, ara de cop,
motiva que es vagin atrinxerant en una rara
negativitat i rotunditat. Les postures es van
radicalitzant. I també cal dir que d’esperan-
ça i fe en els polítics no n’hi ha gens, i clar,
quan falta la fe i l’esperança, la caritat del
crèdit queda tant migrada que ja no cal par-
lar-ne. Quan un polític et diu que s’ha de fer
país, el català del 2000 que no té un sou de
la Generalitat, el més suau que fa és recor-
dar-li la família per part de mare. Tanta hi-
pocresia embafa i és que fa tants anys que
l’escoltem, que et penetra en les carns com
un estilet finíssim capaç d’enfondir-se fins
al moll de l’os.

Avui, encara que sembli el contrari un to
d’emporuguiment. Un determinat temor al que
tots ficaríem nom i cognom fa que es calli, i
és que es creia que el post-pujolisme havia de
ser diferent al que és, per a mal o per a bé.
Per la febrada que contenien i el delit amb que
s’esperava el relleu, no es podia imaginar que
en dos anys el decandiment polític fós tant
visible, i que els efectes en aquest procés de
confusionisme afectés a tots els sectors. Però,
vet aquí, què és el que tenim, i s’ha de desitjar
que l’aprenentatge s’hagi acabat.

En una bona pensada la Societat Gas-
tronòmica i Cultural del Comtat d’Urgell, va
atorgar el Cargol d’Or al Sr. Jordi Pujol, i ell
el va acceptar. Una festa tradicional d’aques-
ta Societat tenia un any més de continuïtat i
això és bo. La brillantor normal i cada any
més nombrosa tenia una culminació en el
personatge escollit i en la Junta que ho va
fer possible. Sigui com sigui,  jo no vaig creu-
re oportú assistir-hi, per una raó molt senzi-
lla, no tenia ganes d’aplaudir a un senyor
que durant molts anys (quasi deu), no ha
vingut a donar un tomb per una ciutat prou
important del país que ell governava. Ell que
ha voltat per tota Catalunya a tort i dret. Jo
desconec de qui és culpa, però encara que
no la tingués en cap grau, tenia i té prou
informació per saber que no va obrar amb
equanimitat com a President de la Generali-
tat. I més, quan Balaguer ha donat la victò-
ria a CiU quasi sempre en les eleccions au-
tonòmiques. Com no va ser gaire correcte
en arribar a l’acte mitja hora tard, i no es va
disculpar ni davant de les autoritats en actiu
ni de les més de dos-cents persones pre-
sents, a la fi, ell era l’invitat i aquell dia “si
que l’hi tocava” fer-ho. Encara que només
fós un gest elemental i simpàtic d’educació.

També va tenir ocasió de saludar a
molts cadàvers polítics dels seus, que
esperen d’ell el miracle de la resurrec-
ció.

Si cal, podrem anar parlant d’aques-
ta festa que va ser un “avant match” d’al-
guna cosa que es cou.

C.G.A

P.D: També cal dir, que l’obsequi que va
rebre, era un imaginatiu treball del Sr.
Joan Arjona, que va ser molt apreciat
pel Sr. Pujol.
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Tot i que la campanya “Amb Balaguer, juguem net”
enjegada pel nostre Ajuntament ha arribat un xic tard -
només cal veure l’estat deplorable dels nostres carrers-
benvinguda sia!  Que tal, però, si juguéssim net sobre
tot amb les persones?  Potser seria oportú  que el mateix
Ajuntament, a més de preocupar-se de netejar els carrers,
organitzés cursets intensius per ensenyar a alguns les
bones maneres i el respecte que mereixen totes les
persones, incloses les que es dediquen a la política.

Ho dic perquè en l’últim Groc,  (secció “Opinió”),  un
tal C.G.A. escriu una pàgina en la qual es  demostra que
és un ferm candidat a assistir a aquests eventuals cursets.
El tal senyor -per dir-ho d’alguna manera, perquè ja se
sap que d’això  “se’n ha de venir de mena”- dedica de fet
gran part del  seu escrit (d’opinió!) a formular infàmies
contra la Senyora -ara sí!- Glòria Pallé. És digne i
respectable manifestar i defensar opinions, però no ho
és prendre’n excusa per maltractar les persones. És el
que per la meva feina de professor intento ensenyar a la
gent jove, per més que mals exemples com els de qui
s’amaga sota això de C.G.A. ho facin tan difícil...  El
menys que es pot dir és que fa judicis temeraris i injustos,

I si de veritat juguéssim net?

Diuen les enquestes que 1 de cada 4
nens són maltractats física o verbalment pels
seus companys d’escola (humiliats, amena-
çats, despreciats, arraconats, insultats, es-
tomacats). També diuen els experts, que
aquesta situació pot dur a l’infant o adoles-
cent, a una situació de menyspreu de si
mateix i de desconfiança cap a la societat,
com a conseqüència de la humiliació cons-
tant a la que està sotmès. Ara entenc d’on
venen molts dels fracassos escolars dels
nostres fills.

Els pares juguem un paper molt impor-
tant en la seva maduració psicològica i més
encara quan entren en l’adolescència. Ens
permetem el luxe de deixar als professors,
als psicòlegs, a la televisió i a les amistats
dubtoses, l’entrenament dels nostres fills, i
el preu que paguem és massa car.

Si sabéssim que demà nevarà, avui, ben
segur que trauríem els abrics de l’armari. I
si sabéssim que s’atança una epidèmia, ben
segur que ens posaríem una vacuna. Doncs,
si sabem que els nostres fills corren perill
de perdre la seva autoestima, posem-hi re-
mei abans no sigui massa tard, perquè és
molt més difícil recuperar-la un cop l’han
perduda.

Com a pares, no sempre sabem valorar
als nostres fills, potser perquè tampoc ens ho
han ensenyat a nosaltres. Però, si volem can-
viar les estadístiques hem d’aprendre primer

Qui s’atreveix a  humiliarte,  fill meu
I converso amb TU i em dic ...

Ben segur que em sobtarien
les moltes coses que saps,
les moltes coses que et diuen
cada dia, cada temps,
carpetes d’adolescents
folrades amb els seus ídols,
amors i plors escoltats,
alegries passatgeres,
enginys dels enamorats.
Ben segur que em sobtarien
les coses que no conec
en les tijes, els bancals,
entre les pedres petites,
en l’home que fa descalç
el que un dia prometia.
Ben segur que em sobtaria
la fe que ha passat davant,
l’instint, l’avés, l’alegria
d’aquell que ve caminant.
Ben segur que em sobtarien
infinitat de relats
d’aquest poble, d’altres viles,
les coses que t’han contat.
Ben segur que em sobtaria
tot el jo de mi mateix,
l’impuls, la fe, la rutina,
allò que cadascú sent
preguntant-se mentre et mira,
per què deu ser que et mirem.

Miquel Trilla

cosa que el porta a faltar a la veritat i a perjudicar la
bona fama d’una persona.  Amb això demostra ser un
individu de poca qualitat moral.

Per què menteix? A qui vol agradar? Que li aporta
aquesta  maledicència? No gran cosa, sens dubte, però
el personatge és prou vacu com per imaginar que així
es farà interessant als ulls propis i aliens. N’hi ha que no
tenen altra manera d’intentar augmentar el que ells
consideren “prestigi”! Són els que, passada gairebé tota
la vida, encara no entenen en què consisteix la ètica.

Estaríem ben servits a Balaguer si la nostra manera
de viure i de pensar hagués d’inspirar-se en personatges
d’aquesta mena: defensen l’indefensable, viuen de
crítiques superficials i de xafarderies, escolten sense
criteri la veu que més els adula... Es mouen per interès,
el més sovint per atrapar algun favor dels que ragen del
poder, disposats sempre a justificar -ferotgement, si cal-
les mancances de la gestió municipal. Molt
probablement, aquest C.G.A. ja n’ha atrapat algun
d’aquells favors.

Sortosament hi ha altres comportaments...  Som
molts els que confiem en  la Senyora Glòria Pallé per

guanyar les eleccions i canviar un equip de govern
que ha fet ja tot el que podia fer per Balaguer. Al cap
de tants anys, les coses bones que ha fet queden, no
ho neguem pas. Però ara és urgent acabar amb una
situació en què sembla que políticament  només es
mou per afany de poder i segons un tarannà, unes
rutines  i unes corrupteles perilloses. Potser llavors,
amb un nou estil a l’Ajuntament,  minvaran també els
discursos malèvols i difamatoris, tipus CGA. Tenim
dret a esperar-ho

Deixa dir, Glòria. Estiguis serena com sempre.
Alguns estan nerviosos, tenen por i construeixen com
poden el seu castell per conservar el poder. D’altres
adulen per fer-s’hi un lloc. Tu pensa: “borden, per tant
cavalquem!” Quan bordin  en C.G.A. o altres d’aquesta
mena, pensa que tu treballes per una ciutat on no
només els carrers i places estiguin nets,  sinó on les
persones siguin sempre respectades i on la
democràcia i la llibertat de què gaudim no serveixi
d’àlibi a l’agressió indigne i a  la difamació.

Juguem net, doncs. Però tu saps, Glòria, allò que
el tal C.G.A. i els aduladors com ell ignoren:  que més
enllà de rètols i publicitats, a Balaguer volem sobre
tot jugar net amb les persones.

 Albert Arquer

nosaltres, per ensenyar als nostres fills:
que són persones úniques amb un gran
potencial, que han nascut per vèncer i no
per ser vençuts, que el nostre amor per
ells és incondicional i que no depèn de la
seva bellesa o intel·ligència, que són fan-
tàstics, bonics, super importants, que,
lluny de ser una càrrega per nosaltres, són
la alegria de la nostra vida; que en algun
lloc hi ha algú en qui es pot confiar, que
les coses no sempre són tan negres, que
avui és un dia nou i fantàstic, ple d’oportu-
nitats noves i fantàstiques, i que no hi ha
res que no tingui solució.

No és tan difícil com sembla. A  més,
hem de tenir en compte que estem educant
als que es converteixen en espectadors pas-
sius. Què passaria si aquests darrers canvi-
essin la seva actitud passiva per una altra
de rebuig? Els humiliadors passarien a ser
els humiliats. Els nostres fills necessiten sa-
ber que cap ésser humà és millor que els
altres, que tenen dret a ser feliços, que nin-
gú pot arruïnar les seves vides, perquè l’èxit
depén d’ells mateixos.

Sé el que se sent quan es perd la vàlua
personal i sé el que costa tornar-la a gua-
nyar, per això, sé el valor que té. L’autoestima
continua essent, avui, l’arma més podero-
sa. Si deixem que ens la robin, ja ens han
robat la vida.

Desirée Solà i Brich
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Perspectives – Estatut

Estava cantat. Em fa gràcia l’actitud de CiU tot
fent el ronso a l’hora de signar l’acord en virtut del
qual s’havia d’aprovar el projecte de nou Estatut.
He dit projecte i sé el que em dic. Encara que els
indicis apunten a que superarà el tràmit de la
Comissió Constitucional del Congrés de Diputats
(equivalent al Consell Consultiu de Catalunya, que
com recordareu va considerar 19 articles clarament
inconstitucionals i 23 més de dubtosa
constitucionalitat), tots sabem, i fins i tot el President
Maragall així ho va reconèixer, després serà
substancialment modificat.  Tot aquest enrenou ha
de quedar en un no res? No, no serà així. Faran
servir el calçador, el fòrceps, la filigrana jurídica i la
enginyeria política però, sigui com sigui, ho faran
encaixar.

Però no us penseu que aquí acabarà tot. Aquest
Estatut que ara s’aprovarà implicarà la redacció
precipitada i la conseqüent aprovació també
precipitada de setze estatuts d’autonomia més.
Espanya serà la nació amb més nacions del món.
Passarem els propers quatre o cinc anys revisant i
tornant a revisar la Constitució dia sí i dia també.

Ara fem una mica de memòria.
Espanya, conceptuada com comunitat política,

és anterior a 1978 i també a 1931. El fet que en
el moment actual una important quota del discurs
nacionalista resideixi en una arrelada actitud de
victimisme, no impedeix que hom es vegi capaç
de contradir el discurs de la majoria dels
nacionalistes catalans actuals perquè, diguin el
que diguin els victimistes, mai com ara el
sentiment i la identitat catalans ha sigut tant fort
i extens; mai com ara la llengua i cultura catalanes
han tingut tanta força i presència interna i
internacional tant evident: cançó, literatura,
televisió, ràdio, premsa impresa, ensenyament,
noves tecnologies, etc., garanteixen
sobradament no solament la pervivència de la
llengua catalana sinó, cal dir-ho amb el cor, també
hem recuperat el seny català, la “manera de fer
política o negocis a la catalana” que, encara que
dol a alguns, és l’enveja de la resta de Comunitats
espanyoles. I tot això ha sigut gràcies a la
Constitució de 1978.

No podem negar que 1978 va ser l’any de la
reconciliació de “las dos Españas” que deien
Antonio Machado o Blas de Otero. En aquells
moments tan decisius per la nostra història, cap
sentiment individual podia restar suficientment

satisfet perquè, sigui l’un o l’altre, qualsevol
podia tornar a crear enfrontaments tant forts
com per desembocar en una situació de tensió
social probablement irreversible.

La Constitució de 1978 va ser redactada
correctament, va respectar totes les
tendències, ideologies i minories i aviat
esdevenia un símbol, lloat aleshores, no només
aquí sinó també més enllà de les nostres
fronteres; també va ser sotmesa a la crítica
d’aquells que no van poder veure satisfetes
totes l lurs expectatives (opino que,
sortosament, ningú va quedar “totalment”
satisfet de la Constitució) i les ha superat
sobradament.

Una darrera observació: La C.E. de 1978
va ser aprovada per unanimitat, tant al Congrés
com al Senat; el mateix resultat va obtenir
l’Estatut de Catalunya de 1979. Serà així
aquesta vegada?

Joan V. Sampedro Cortés

PPCatalunya - Balaguer
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Ps. l’Estació, 35
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Obrint Pas, Hotel Cochambre i La Loca

Histéria a la Carpa Jove de la Festa Major
Des del dimarts 8 fins al dissabte 12 de novembre, la Carpa Jove

acollirà concerts i sesions de DJ’s per a tots els gustos

Durant els dies de la Festa Major, del Sant
Crist 2005 la gent jove de Balaguer i comar-
ca podrà gaudir dels concerts que s’han or-
ganitzat a la Carpa Jove que s’instal.larà  al
carrer Noguera Pallaresa.

Els concerts començaran el dimarts 8 de
novembre amb l’actuació dels grups locals,
«Hot Numbers», «Band Sambant» i el cantant
«el Gitano».

El dimecres 9 de novembre, tocarà el torn
als grups de les comarques de Ponent, amb
les actuacions de «Ponent One Sound» i «Fora
de Sèrie». Acabarà l’espectacle una disco
mòbil fins a la matinada.

El dijous continuarà la festa a la Carpa

Jove amb l’actuació dels millors DJ’s del país.
Entre ells destaquen S.O.L.I.S. and Joek, de
Rosaleda Club Aka ACAT; Elesbaan de Dis-
cos de Lata, Side Club, Geizza Club Phrenetic
Mad; Pelacha, de One Club, Hispania Records,
Phrenetic Mad i Karles de C.L.C.

El divendres 11 de novembre hi haurà
l’anomenada Nit de versions amb els grups
«Blues Fuckers», «Hotel Cochambre» i  «La
Loca Histéria», mentre que lels concerts de
música a la carpa jove, s’acabaran el dissab-
te 12 de novembre amb un concert de rock
català, amb el grup «Obrint Pas» i com a
teloners els grups locals «7 D Rock» i «Maria
y sus Cogollos».

Ruta cicloturística per
 les comarques catalanes
L’Ajuntament dóna suport a Jordi del
Egido en el seu projecte cicloturístic

El passat dijous 27 d’octubre, el ple municipal
de Balaguer va rebre la visita de Jordi del Egido Tor-
res de Castelldefels que està donant la volta a les
comarques de Catalunya en bicicleta, presentant el
projecte anomenat «Catalunya i voltants amb bici-
cleta» i que ha presentat davant la Direcció General
de l’Esport de la Generalitat de Catalunya. L’Ajunta-
ment de Balaguer també va donar el seu suport a
aquesta iniciativa dins del vessant de l’esport no
competitiu.
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Aquest dissabte 5 de novembre, Sala Cats de
Balaguer celebra el seu 7è aniversari, tot coincidint
amb les Festes del Sant Crist de la capital de la
Noguera.

Si ara fa dos anys, per l’aniversari va ser el pre-
sentador de FlaixTV i disjockey, Vadó Llador, el per-
sonatge que va fer acte de presència en aquesta

La Sala Cats de Balaguer celebra el seu 7è

aniversari amb l’espectacular Sandra G
La Sala obrirà també els dies 8, 9 i 11 de novembre, amb importants

festes i regals pels participants i assistents a la festa d’aniversari

significativa festa del local balague-
rí, punxant amb el seu estil i la músi-
ca més actual del moment i l’any
passat els dirigents de la sala van
atrevir-se amb la presència de la
streaper Anastasia Mayo, guanyado-
ra del premi Ninfa a la millor actriu
revelació porno 2004, i coneguda
per les seves aparicions al progra-
ma de Xavier Sardà  “Crónicas
Marcianas”, acompanyada per la
seva parella, i també actor porno,
Jorge Fernández, enguany pugen un
esgraó més i comptaran amb la pre-
sència i actuació de l’espectacular
Sandra G, que oferirà el seu magní-
fic espectacle amb serps de totes
les mides, i oferirà també, l’espera-
da actuació eròtica per a tots els as-
sistents.

Tots els participants que ho de-

sitgin i siguin atrevits, podran fotografiar-se amb les serps i
amb l’artista Sandra G, i alhora podran adquirir el seu llibre
signat personalment, que ha escrit l’artista, i en el qual reme-
mora la seva rajectòria en el món de l’espectacle.

Sandra G ha estat la gran triomfadora del Festival Eròtic de
Barcelona d’enguany.

A banda d’aquest espectacle en commemoració del seu
setè aniversari, la Sala Cats de Balaguer també se suma als
actes de les Festes del Sant Crist 2005 de Balaguer, obrint el
dimarts dia 8 i el dimecres dia 9 de novembre, mentre que el
dissabte dia 11 a la nit, celebraran una sonada Festa de Rom
Barceló, amb imfinitats de regals per tots els assistents a la
Festa.
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COMPRO motos antiguas,
todas las marcas y modelos
(Bultaco, Montesa, Ossa y
otras) No importa estado.
También compro revistas an-
tiguas de automoción y res-
tos de talleres. Telf. 619
786819.

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

VENDA/LLOGUER de
pàrkings tancats al c/ Jaume
Balmes, 11 de Balaguer. Raó
als tels. 973446161-
629310479.

E S Q U I Z O F R È N I A ,
trastorns bipolar i de
personalitat, depressió,
agorafòbia. Ajuda, informació
i suport per als afectats i el
seu entorn, familiars i amics.
Agrupació de Balaguer i La
Noguera. Telf. de contacte:
Salut Mental Ponent, 610 260
221 - 973 221 019.
sampon@suport.org

P R O P E R A
CONSTRUCCIÓ de naus
al polígon de Balaguer.
Inter. trucar als matins.
973 450051.

BALAGUER compro piso de
particular a particular.
Interesados llamar al 665
443790.

SOLÀRIUM ES VEN, molt
poques hores de funcionament.
Revisions al dia. Pràcticament
nou. Raó tel. 670900725.

SE VENDE PISO 120 m2, 4
hab, 2 baños, 2 terrazas, aire
acondicionado y calefacción,
muebles y electrodomésticos.
Tel: 637051698.

SE VENDE piso de 70 m2,
en la c/ Gerona. 5º piso sin
ascensor. 3 habitaciones.
Precio: 66.000 euros. Razón:
667748588.

PIS EN VENDA a Balaguer.  4
hab, 1 aseo, 1 bany, 2 balcons.
Llum natural a totes les estan-
ces. Calefacció gas-oil. 121 m2

construits. Perfecte estat. Mo-
blat. Zona en extensió. Preu a
convenir. Raó: 620089469.

OFERTA DE TREBALL. Es
necessiten operadors/es per
empresa de serveis de
l’espectacle a Balaguer. Es
valorarà: carnet de conduir,
coneixments bàsics d’electricitat
i experiència en treballs similars.
Abstenir-se persones que bus-
quen treball temporal.
Interessats trucar al tel.
973447268, demanar per sr.
Joan, Ref. OFERTA TREBALL
SETMANAL.

ES LLOGA  pàrking tancat al
C/ Barcelona. Raó tel:
669599997.

NAU PER LLOGAR a la
Ràpita, 400 m2. Raó:
609939547.

VENDA local comercial al C/
Barcelona de 120m2, totalment
acondicionat. Aparador vidre
seguretat, reixa, llum, aigua, pin-
tura..  Raó 973 448273.

COMPRARIA casa al casc
antic de Balaguer. Particular. Raó
tel. 696570724.

VENDA/LLOGUER de
pàrkings al C/ Molí del
Comte, 37. Raó 629
725009.

SE OFRECE chica para limpiar
y trabajos domésticos. Razón:
678154368.

MOSSOS D’ESQUADRA,
POLICIES LOCALS. Hi ha
centenars de places ofertades.
Treball de funcionari, a la teva
comunitat i molt ben remunerat.
Informa’t al 900150191. Truca-
da gratuïta.

CHICA JOVEN  se ofrece para
cuidar niños o para tareas del
hogar. Con experiencia. Razón:
637912184.

ES VEN PIS  al c/ Barcelona,
110 m2, 4 hab, 2 banys, 2 tras-
ters. Abstenir-se inmobiliàries.
Raó/tel: 655971586.

SE VENDE dúplex seminuevo
de 115m2, buena situación, 5
hab, 2 baños, con muebles,
parquing cerrado para dos pla-
zas. Precio: 175.000 euros.
Razón telf. 629411390.

BALAGUER compro terreno
urbanizable, nave o edificio viejo,
pago al contado. Interesados
llamar 665 443790.

ES PRECISA personal de  ne-
teja per hosteleria. Interessats
trucar al: 619 750 880,  en-
tre les 16:00 i les 20:00 h.

VENDA/LLOGUER local co-
mercial de 216 m2 al C/ Barce-
lona. Obra nova. Dos nivells.
Aparador de 12 metres. Zona
Escola Pia. Raó 667476172.

CANSAT DE BUSCAR FEI-
NA? Zeladors per serveis
sanitàris. Únic requisit: Certifi-
cat del Graduat Escolar. Pre-
para’t i no busquis més. Infor-
ma’t al  900150191. Trucada
gratuïta.

PARTICULAR  es ven Rover
618i , motor Honda alumini,
115 cv, 16 v. Gris metalitzat,
140.000 kms. 8 anys, full
equip. Enganxador per remolc.
Preu: 3.000 euros. Raó:
639300093.

ES TRASPASSA botiga en
ple rendiment al C/ Urgell per
jubilació. Inter. 645 782660.

ETS DIPLOMAT AMB IN-
FERMERIA I NO TROBES
FEINA? Aconsegueix ja la
teva plaça d’infermer/a a cen-
tres de salut. Preparació
garantitzada. Informa’t al
900315315. Trucada gratuï-
ta

NO HO DEIXIS PASSAR!
Treball públic més de 68.000
places lliures. Només amb el
Graduat Escolar. Informa’t al
900150191. Trucada gratuï-
ta.

ES LLOGA  pis de 120 m2 al
c/ Barcelona,  n. 42. amb 4
hab., 2 banys i 2 balcons. Re-
format i molt lluminós. Interes-
sats trucar al 600 050 763.

ES LLOGA altell comercial de
60 m2 al C/ Dr. Fleming. Total-
ment acondicionat. Amb cale-
facció i aire acondicionat. Raó:
973 451 275 - 680 452 490.

OFERTA DE TREBALL. Em-
presa de serveis necessita
Operadors/es per treballs en
cap de setmana i festius. Es
valorarà: carnet de conduir,
coneixments bàsics d’electricitat
i experiència en treballs similars.
Abstenir-se persones que bus-
quen treball temporal.
Interessats trucar al tel.
973447268, demanar per sr.
Joan, Ref. OFERTA TREBALL
CAP DE SETMANA.

AUXILIAR ADMINISTRA-
TIU. 1.200 euros mensuals. Re-
quisits: Graduat Escolar.
Inminents ingressos. Informa’t al
900315315. Trucada gratuïta.

NO BUSQUIS MÉS. Requi-
sits: Certificat escolar. Treballa
de funcionari com a personal
subaltern. Preparació
garantitzada. Informa’t al
900150191. Trucada gratuïta.

SE VENDE dúplex de 96 m2 en
Balaguer, totalmente reformado,
3 hab, 1 baño, con aire
acondicionado, muebles y
electrodomésticos. Precio:
150.000 euros.  Tel: 667 21 78
53.

S’OFEREIX senyora per  fer  fei-
nes de casa, per cuidar avis o
nens. Raó: Mª Pilar. Tel: 973 58
63 94.

SE OFRECE chico de 27 años
con el carnet C para trabajar. Tel:
973 44 83 18.

S’OFEREIX noia jove per cuidar
nens, persones grans o per fer
neteja. Tel:  606 60 94 85.

S’OFEREIX cuinera autònoma
amb experiència per menjador
escolar o col.lectiu. Només de
dilluns a divendres. Tel: 695 271
876.

AULA D’ESTUDI Adae, SCP
Professors amb molts anys d�experiència | Atenció personalitzada

• CLASSES DE REFORÇ i MILLORA DE NIVELL

ESO i BATXILLERAT (totes les assignatures)

• UNIVERSITARIS

Agrònoms i forestals  |  Informàtica  |  Industrials  |  UNED

� ACCÉS a la universitat per a majors de 25 anys
� ACCÉS a Cicles Formatius  |  Graduat en ESO
� Prepració de català, tots els nivells

Telèfons
627 542 652
660 301 366

HORARIS

INTENSIUS

També cap

de setmana

ASSESSORIA POLO
C/ Barcelona, 80 - BALAGUER

Tel: 973 445 924

ES LLOGA local a
Balaguer. Ideal per frui-
teria, amb càmares frigo-
rífiques.

ES LLOGA magatzem  i
altell a Balaguer, total 65
m2.

ES VEN casa adosada a
Balaguer, amb perfecte estat.
Més de 250 m2 útils i 35 m2

de jardí.

ES VEN casa vella a Àger.
Molt ben situada.
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HORAR IOD ' AU TOBUSOS

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

06.45 (1) 07.15

08.05 (3) 08.35

09.45 10.15

14.15 (3) 14.45

18.00 18.30

19.45 (3) 20.15

21.30 22.00

SORTIDES ARRIBADES

LLEIDA BALAGUER

06.00 (1) 06.30

07.25 07.55

09.05 (2) 09.35

13.30 (3) 14.00

15.30 16.00

19.00 19.30

20.45 (2) 21.15

FA RM ÀC I E S OD 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   3 de novembre a les 8 de la tarda del 10 de novembre MARCH

De les 8 de la tarda del 10 de novembre a les 8 de la tarda del 17 de novembre ALDAVO

De les 8 de la tarda del 17 de novembre a les 8 de la tarda del 24 de novembre CLAVER

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

PARQUETS
SESETS S.L.

Instal·lacions de
PARQUETS, TARIMES,

FLOTANTS i EXTERIORS

Pol. Ind. Camp Llong- C/ Vallfogona, 40

25600 BALAGUER - a/e: sesets@hotmail.com

Fax 973 450 525  Mòbil 687 449 890

www.trabajasatisfecho.com

TRABAJA
DESDE

CASA
INFÓRMATE

www.alimentonatural.com
INFÓRMATE

TU NUEVA

FIGURA

TU SALUD Y TU FIGURA

MEJORAN

ES TRASPASSA BAR
AL C/ URGELL, 71

DE BALAGUER

INTERESSATS

TRUCAR ALS TELS.

973 446 317

973 450 385

Interessats Tel.

660 30 13 66

Professora amb molts
anys d�experiència

ESO, Batxillerat,
accés a cicles i a

la Universitat

DÓNA CLASSES DE
REPÀS I MILLORA

DE NIVELL

Reunificación de
créditos, hipotecas...

Jacint Verdaguer, 4-6 altell 1
Tel. 973 447 477 - BALAGUER

PREPARA�T
per a un treball estable

900 308 308
Trucada
Gratuïta

Informa�t

TREBALLADOR
SOCIAL

ZELADORS

Informa’t - trucada gratuïta

900 308 308

Pròximes
incorporacions

amb el graduat escolar

Prepara’t i no busquis mésPrepara’t i no busquis mésPrepara’t i no busquis mésPrepara’t i no busquis mésPrepara’t i no busquis més

NO BUSQUIS MÉS
ACONSEGUEIX UN LLOC DE

TREBALL FIXE

Aux. de Biblioteca

Amb el graduat escolar
Trucada gratuïta

INFORMA’T 900 308 308

COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS

Jacint Verdaguer, 19 baix. - BALAGUER

Tel. 973 447958

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
CASAL GENT GRAN 973 446259
BELLCAIRE D'URGELL
AJUNTAMENT 973 586005
DISPENSARI MÈDIC 973586249
CAMARASA
AJUNTAMENT 973 420009
CASTELLÓ DE FARFANYA
AJUNTAMENT 973 428007
CUBELLS
AJUNTAMENT 973 459005
GERB
AJUNTAMENT 973 446099
LA RÀPITA
TELÈFON PÚBLIC 973 445018
MONTGAI
AJUNTAMENT 973 430005

METGE 973 430107
MENÀRGUENS
AJUNTAMENT 973 180205
TÉRMENS
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

(1) Només circula de dilluns a divendres feiners.

(2) Enllaç  a l’estació d’ FGC de Balaguer amb el ser-

vei substitutori per carretera de Balaguer a la Pobla de

Segur-Sort. Sortida de l’autocar de  Balaguer a les

09.45 h, 14.15 h i 21.20 h.

(3) Enllaç a l’estació d’ FGC de Balaguer amb el servei

de tren de Balaguer a Lleida. Arribada de l’autocar a

Balaguer a les 07.50 h, 13.55 h i 19.30 h.

SE TRASPASSA
BAR-RESTAURANT

en la parte nueva de

Balaguer.

Buena situación.

Razón telf.

973448273

667476172

VENDA/LLOGUER LOCAL COMERCIAL
Dos plantes ·Davant Escola Pia · Gran façana-xamfrà

Tel: 667 476 172
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