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Ballades de Gegants
Tots els dies de la Festa
estaran presidits per les
populars ballades de Gegants
i Capgrossos

Les millors orquestres
La Principal de la Bisbal,
Montgrins, Bellissima i
Selvatana, seran les
encarregades de les sessions
de ball a l’envelat

462

Les firetes canvien d’ubicació
El recinte exterior del nou
pavelló acollirà enguany les
populars firetes de Festa
Major

1a quinzena
novembre · 2006
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Us desitja una bona Festa Major

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 12 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,
però, això sí, aquest any estrenarem nou
pavelló per la celebració de la Festa Major,
i nou recinte per les firetes, que malgrat
pensem que ens cau molt lluny, de segur
que tornarà a omplir-se com cada any,
només que s’haurà de fer una mica més
d’exercici per arribar-hi.

Bona Festa Major!

En portada:
Festes del Sant Crist 2006

BALAGUER
Els propers 25 i 26 de

novembre se celebra una
nova edició de Firauto

Acabades les obres de
restauració del claustre de

Sant Domènec

COMARCA
El Consell Comarcal convoca
un nou Concurs per a Joves
Emprenedors

Èxit de la Ermitanyos 2006,
amb la participació de més de
500 ciclistes de BTT

CULTURA
El Teatre acollirà la sarsuela
“Cançó d’Amor i de Guerra”,

l’11 de novembre

A partir del dia 10 de
novembre es podrà visitar les
excavacions del Pla d’Almatà

ESPORTS
El Balaguer no aixeca cap i
es troba en zona de descens
amb tant sols 9 punts

El Club Bàsquet guanya al
Llinars i es situa a la part alta
de la classificació
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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

 Balaguer celebra una nova edició de la

Festa Major, del 8 al 12 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 12 de novembre, Balaguer re-
viurà una nova edició de la Festa Major de-
dicada al patró de la ciutat, el Sant Crist.
Des del dimecres al matí amb la tradicional
Ofrena Floral, fins al diumenge al vespre,
amb el fabulós espectacle pirotècnic del
Castell de Focs, a càrrec de la prestigiosa
Pirotècnia Igual, una gran quantitat d’activi-
tats, actes i esdeveniments, culturals, lúdics,
esportius, socials i religiosos copsaran la
vida social dels ciutadans de la capital de la
Noguera.

Seran cinc dies d’intenses emocions per
als balaguerins. Els més petits gaudiran de
les populars firetes i de les diferents balla-
des de gegants i capgrossos, així com els

diferents actes infantils programats. Els jo-
ves podran gaudir dels diferents concerts
que s’oferiran diàriament a la Carpa Jove,
ubicada al carrer Noguera Pallaresa, men-
tre 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 presenten durant el cap de setmana, or-
ganitzats pels diferents clubs de la ciutat:
atletisme, escacs, futbol, bàsquet, tennis
taula, pesca, petanca i bitlles centraran l’ac-
tivitat esportiva de la Festa Major.

Teatre de Guerrilla seran

els pregoners de la Festa
El dimecres 8 de novembre a les 21

hores a la Sala d’Actes de l’Ajuntament

Si l’any passat era l’escriptor lleidatà, Joan
Bellmunt, el  pregoner de les Festes del Sant Crist
2005 de Balaguer, el proper dimecres 8 de novem-
bre, seran els membres de la Companyia Teatre de
Guerrilla, els qui protagonitzaran el Pregó de la Festa
Major d’enguany,  a la Sala d’Actes de l’Ajuntament,
a partir de les 9 del vespre.

Teatre de Guerrilla va néixer el 1998 amb la
creació del primer espectacle, el Teatre total, i s’ha
anat consolidant dins el panorama teatral català amb
l’aparició dels espectacles Som i serem (1999) i El
Directe (2000). Aquest tres espectacles han format
“La Trilogia”, emparada sota la definició de teatre
antropològic d’humor corrosiu.
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- 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

DIMECRES, dia 8 de novembre

• A les 10 h. Ofrena Floral de tots els nens i nenes de
la ciutat. Trobada a la plaça del Mercadal i recorregut
fins al Santuari, acompanyats pels gegants i cap-
grossos de Balaguer i la Xaranga Mai Toquem B.

• A les 11 h. Ballada de Gegants i Capgrossos a
l’esplanada del Sant Crist i actuació del grup
d’Animació Plastic’s.

• A les 12 h. Repic general de campanes anunciant
l’inici de les Festes del Sant Crist 2006.

· A les 17 h. Ofrena Floral de la Gent Gran, organitzada
per l’Associació de la Gent Gran de la Noguera, al
Reial Santuari del Sant Crist.

· A les 19.30 h. Inauguració de l’Exposició “Joan Baptista
Xuriguera”, a la Sala Maria Rúbies del Consell
Comarcal de la Noguera.

· A les 20 h. Obertura de l’Exposició sobre Acolliment
Familiar, organitzada pel departament de Benestar i
Família de la Generalitat de Catalunya, a la Sala
d’exposicions de l’Ajuntament de Balaguer.

· A les 20.30 h. Pregó de festes a càrrec de la
Companyia Teatre de Guerrilla a la Sala d’actes de
l’Ajuntament de Balaguer.

· A les 22 h. Concert al Teatre Municipal del Grup Lisboa
Zentral Café (interpretació de bandes sonores de
cinema). Preu: 10 e, platea i 6 e, amfiteatre.

�

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 Fes-
ta Major i per amenitzar les llargues sessi-
ons de ball, tant de tarda com de nit.

Les millors orquestres amenitzaran les

sessions de ball i concerts de l’envelat
El nou pavelló polivalent construït a la vora de la piscina coberta

climatitzada acollirà l’envelat de la Festa Major d’enguany

L’envelat obrirà les seves portes el di-
jous 9 de novembre amb l’orquestra La Prin-
cipal de la Bisbal que iniciarà la Festa d’en-
guany amb dues llargues sessions de ball
de tarda i nit, i el concert de tarda.

El divendres 10, serà la prestigiosa
Orquestra Montgrins, la responsable del
concert de tarda i balls de tarda i nit a l’en-
velat ubicat al nou pavelló.

El dissabte 11, l’Orquestra Belíssima,
obrirà la sessió del ball de tarda i nit, men-
tre que el diumenge 13, amb l’actuació de
l’Orquestra Selvatana, que oferirà el concert
de tarda, i la llarga sessió de fi de festa. Cal
dir que l’orquestra Selvatana amenitzarà el
Concurs Nacional de Colles Sardanistes del
diumenge al migdia.
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L’esmorzar de germanor reunirà més de 3.000

persones, el proper dissabte 11 de novembre
Es repartiran  més de 300 quilos de coca de samfaina i 100 quilos de

coca de sucre, elaborada pels mestres pastissers de Balaguer

A partir de 2/4 de deu del matí del proper dis-
sabte 11 de novembre, i com ja és tradicional des
de fa molts anys, es començaran a repartir un total
de més 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 el mercat
setmanal a la plaça del Mercadal.

Els porxos de davant de l’Ajun-
tament  de la capital de la Noguera
es convertiran, un any més en el
lloc de trobada de molta gent que
vol degustar el producte gastronò-
mic 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’època,
i que deia “Si vas a Balaguer, es-
morza primer”, fent referència a la
racaneria que tenien fama els habi-
tants de la nostra ciutat, de tal
manera que la dita s’ha canviat per
l’actual, que diu: “Si vols esmorzar
bé, vine a Balaguer”.

DIJOUS, dia 9 de novembre

• 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 Principal
de Ponent.

• A les 11 h. Missa Solemne al Reial Santuari del Sant
Crist.

• A les 12.30 h. Ballada de Gegants i Capgrossos a la
plaça del Mercadal, acompanyats per la Cobla
Principal de Ponent.

• A les 13 h. Actuació Infantil amb la Companyia Toni
Albà i l’espectacle «Tos serà per bé», al Teatre
Municipal. Entrada gratuïta.

• A les 13 h. Ballada de Sardanes a la plaça del
Mercadal, amb la Cobla Orquestra La Principal de la
Bisbal.

• A les 17.30 h. Concert de la Festa Major amb
l’Orquestra La Principal de la Bisbal, al nou Pavelló.

�
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DIJOUS, dia 9 de novembre

• A les 18 h. Cinema d’estrena amb la projecció de la
pel .lícula “El guardià” (The Guardian) com a
protagonista l’actor Kevin Costner, al Teatre
Municipal (+7 anys). El preu de l’entrada és de 3
euros.

• A les 19.30 h. Ball de tarda amb l’Orquestra La
Principal de la Bisbal, al nou Pavelló.

• A les 22 h. Representació de l’Obra “Brams o la
kumèdia dels Herrors”, de Toni Albà i Sergi López,
al Teatre Municipal. El preu de les entrades és de
10 euros a platea i 6 euros a l’amfiteatre.

• A les 23 h. Nit de versions, a la Carpa Jove, amb el
grup “La Loca Histeria” i el grup local “Blues
Fuckers”, ubicada al c/ Noguera Pallaresa. Entrada
gratuïta.

• A les 23.30 h. Ball de nit amenitzat per l’Orquestra
La Principal de la Bisbal, al nou Pavelló.

�

L’Ofrena Floral dels escolars donarà el tret de

sortida a la Festa Major del Sant Crist 2006

La Selvatana serà l’encarregada d’amenitzar el

Concurs Nacional de Colles Sardanistes
El diumenge 12 de novembre,

darrer dia de les Festes del Sant
Crist, es quan s’aglutinen la major
part dels actes culturals i lúdics or-
ganitzats per les diferents entitats
culturals de la ciutat.

Un dels actes més populars i
tradicionals, que enguany arriba a
la seva 45ena edició, és el Concurs
Nacional de Colles Sardanistes or-
ganitzat pels grups sardanistes 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 dar-
rer concurs de la temporada, sota
les notes de la prestigiosa Cobla
Selvatana.

Com ja és habitual, seran els escolars dels dife-
rents centres d’ensenyament de la capital de la No-
guera, els que inauguraran els actes de la propera
edició de les Festes del Sant Crist de Balaguer.

El proper dimecres 8 de novem-
bre, prop de dos mil nens i nenes
de Balaguer, molts d’ells vestits
amb la indumentària tradicional
catalana, participaran a l’Ofrena flo-
ral al Santuari del Sant Crist, patró
de la ciutat de Balaguer.

Els joves escolars sortiran a
partir de les deu del matí, des de la
Plaça del Mercadal, en direcció al
Santuari del Sant Crist en proces-
só, acompanyats pels Gegants de
Balaguer, al so de la música d’una
xaranga musical. Després de rea-
litzar la tradicional ofrena floral, els
escolars retornaran cap als centres
escolars.

Un altre dels actes populars del diumenge de la
Festa Major és la celebració de la Mostra de Bonsais
que anualment organitza el Club Bonsai Balaguer al
vestíbul de l’Ajuntament.
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DIVENDRES, dia 10 de novembre

• A les 10 h. Jornada esportiva al Camp Municipal
d’Esports, adreçada als joves d’entre 10 i 16 anys,
organitzada pel CF Balaguer.

• A les 11 h. Campionat local femení i masculí de bitlles,
organitzat per l’Associació de Gent Gran de la
Noguera, a la placeta de Sant Domènec. A la mateixa
hora, Taller educatiu amb la Colla Gegantera al
vestíbul de l’Ajuntament de Balaguer.

• A les 12 h. Inauguració del Parc Arqueològic a la
zona excavada del Pla d’Almatà.

• A les 13 h. Ballada de Sardanes a la plaça del
Mercadal amb la cobla Orquestra Montgrins.

• A les 17.30 h. Concert de Festa Major amb l’Orquestra
Montgrins, al nou Pavelló.

• A les 18 h. Actuació Infantil amb la Companyia Cop
de Clown i l’espectacle Pallassos, al Teatre Municipal.

• A les 19.30 h. Ball de la Gent Gran amb l’Orquestra
Montgrins, al nou Pavelló.

• A les 23 h. Nit de Rock Català amb els Grups Obrint
Pas i els Pastorets Rock i el grup local Maria y sus
Cogollos, a la carpa Jove. Entrada gratuïta.

• A les 23.30 h. Ball de nit amb l’Orquestra Montgrins,
al nou Pavelló.

�

Els gegants i capgrossos tornaran a ser

els protagonistes entre els més petits
Els gegants sempre han estat un dels principals símbols de la Festa

Major del Sant Crist de Balaguer, amb diferents ballades

El proper dimecres 8 de novembre, els
gegants i capgrossos de Balaguer acompa-
nyaran 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
present Festa Major.
El dijous 9 de novembre, Festa del Sant Crist,
acompanyaran a la Corporació Municipal cap
al Santuari del Sant Crist, per tal que assistei-
xin 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 Cobla Prin-
cipal de Ponent.

El divendres 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 12

de novembre a partir de les 11 del matí acom-
panyats pels grallers de la Colla Gegantera
de Balaguer.

Les ballades de gegants, acompanyats
pels capgrossos són els actes més esperats
pels més petits, que endinsats en un senti-
ment, mig de sorpresa, mig d’admiració, 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 cap-
grossos, són els grans protagonistes de la
Festa Major.

Des de fa uns anys, la dedicació de la
Colla Gegantera ha fet créixer l’activitat
gegantera a la nostra ciutat, donant a conèi-
xer els gegants de Balaguer més enllà de les
nostres fronteres.
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DISSABTE dia 11 de novembre

• A les 9 h. Campionat Obert de Petanca, modalitat
femení i masculí, a la pista dels Països Catalans.

• A les 9.30 h. “Si vols esmorzar bé… vine a Balaguer!”
Tradicional esmorzar de germanor amb coca de
recapte, cervesa i sucs de fruita, a la plaça del
Mercadal.

• A les 9’30 h. Torneig de Festa Major de Tennis taula,
al Club Tennis Taula, situat al poliesportiu.

• A les 10 h. Torneig Escolar d’Escacs “Memorial
Pijoan”, al Casal de la Gent Gran.

• A les 13 h. Lliurament del Premi Encarnació Vila.

• A les 15.30 h. Finals del Campionat Social del Club
Tennis Balaguer, categories sènior/juvenil en la
modalitat individual i dobles, masculí i femení.

• A les 17 h. Simultànies  d’escacs per a adults, amb
el Mestre Internacional Joan Mellado.

• A les 17.30 h. Concert de Festa Major amb l’Orquestra
Belíssima, al nou Pavelló.

�

Les populars i esperades firetes s’ubicaran a la
vora del nou pavelló polivalent, evitant d’aquesta ma-
nera el tancament de l’Avinguda dels Països Catalans,
i tot l’enrenou que això comportava pels veïns d’aquesta
zona.

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 cotxes de xoc, les munta-
nyes russes i el popular tren de la bruixa, les tómbo-

les i barraques de tir i tot tipus
d’atraccions, intenten atreure tota
aquella gent que es passeja, obser-
vant els més petits com gaudeixen
d’unes atraccions que no tenen la
resta de l’any i per tant competint,
en la mesura que poden amb les jo-
guines i activitats que realitzen du-
rant l’any.

Però els més petits també po-
dran gaudir d’activitats culturals com
el taller educatiu sobre els gegants i
capgrossos que dirigit per la Colla
Gegantera es farà el divendres 10
de novembre a partir de les 11 del
matí, a la Plaça del Mercadal. Tam-
bé a partir de les 6 de la tarda, l’ac-
tuació del grup Cop de Clown amb
l’espectacle Pallassos, al Teatre Mu-
nicipal. Els joves futbolistes podran
gaudir d’una jornada esportiva el di-
vendres a partir de les 10 del mati
al camp Municipal d’Esports.

Els actes culturals i les firetes ompliran

la programació infantil de la festa
Diferents espectacles infantils se sumaran a la festa dels més joves
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DISSABTE, dia 11 de novembre

• A les 19.30 h. Ball de tarda amb l’Orquestra
Belíssima, al nou Pavelló.

• A les 20 h. Presentació del llibre “Recull de poemes
d’En Lluís Profitós i Portella”, a la sala d’actes de
l’Ajuntament de Balaguer, a càrrec de Josep Mª
Simón i Auberni, autor d’aquesta compilació
publicada per l’ImPiC.

• A les 22 h. Sarsuela Catalana amb l’Obra “Canço
d’Amor i de Guerra”, al Teatre Municipal. Preu: 15
e platea i 12 e amfiteatre.

• A les 23 h. Música Electrònica amb el  Dj local Edgar
Sanuy (AM+Balaguer)+Wabsound Aka Mountage
(Recycled Sound Records Madrid)+Trevor Rockliffe
(Mentor Records London)+Christian Wunsch
(Tsunami Rec Spain), a la Carpa Jove. Entrada
gratuïta.

• A les 23.30 h. Ball de nit amb l’Orquestra Belíssima,
al nou Pavelló. A la mitja part, actuació dels
participants al concurs de TV3 de Cantamania.

�

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 espec-
tacle de llum i soroll espectacular, el diu-
menge de la Festa Major, tenim el Castell de
Focs.

El Castell de Focs clourà  la Festa Major

2006, el diumenge 12 de novembre
A càrrec de la prestigiosa Pirotècnia Igual, l’espectacle pirotècnic
 es celebrarà al Parc de la Transsegre a partir de les 8 del vespre

Mitja hora de traques, coets que s’enfi-
len i clouen 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 ciu-
tat, i que generalment, anuncia el final de
festa.

L’espectacle pirotècnic, a càrrec de la
prestigiosa pirotècnia Igual, que des de fa
molts anys se n’ocupa, el podrem veure el
diumenge 12 de novembre a partir de les 8
de la tarda.

Des de primera hora del matí i fins ins-
tants abans de l’espectacle els seus tècnics
treballen en el recinte del parc de la Trans-
segre, per a què a les vuit de la tarda, tot
estigui a punt per gaudir de l’espectacle pi-
rotècnic que anuncia el final de les Festes
del Sant Crist.
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DIUMENGE, dia 12 de novembre

• A les 9 h. Concurs de Pesca de Festa Major, als
marges del riu Segre, organitzat per la Societat de
Pescadors Esportius de Balaguer.

• A les 11 h. XXVI Cursa Atlètica “Ciutat de Balaguer”
pels diferents carrers de la ciutat, organitzada pel
Club Atlètic Maratonians del Segre. La sortida es
farà des de la plaça del Mercadal.

• Des de les 11 h fins les 20 h. Mostra de Bonsais al
vestíbul de l’Ajuntament, organitzada pel Club Bonsai
de Balaguer.

• A les 11 h. Ballada de Gegants i capgrossos pels
diferents carrers de la ciutat, acompanyats pels
Grallers de la Colla Gegantera.

• A les 12 h. Partit de Futbol Sala entre els equips
Estructuras del Aguila Balaguer i C.F. Fraga, al Pavelló
poliesportiu.

• A les 12  h. Partit de Futbol de categoria amateur
entre els equips C.F. Balaguer i C.F. Tremp, al Camp
Municipal d’Esports.

• A les 12 h. Concurs Nacional de Colles Sardanistes,
amb la Cobla Orquestra Selvatana, a la plaça del
Mercadal.

• A les 17.30 h. Concert de Festa Major amb l’Orquestra
Selvatana, al nou Pavelló.

• A les 19.30 h. Ball de Fi de Festa amb l’Orquestra
Selvatana, al nou Pavelló.

• A les 20 h. Castell de Focs Artificials a càrrec de la
Pirotècnia Igual, als marges del riu Segre.

Durant els dies de la Festa Major, del Sant
Crist 2006 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 dijous 9 de
novembre amb la Nit de Versions amb el grup
“La Loca Histeria”, i el grup local “Blues
Fuckers”.

El divendres 10 de novembre, tocarà el

Obrint Pas, Pastorets Rock, Loca Histeria

i els grups locals a la Carpa Jove
El dissabte a la nit, la Carpa acollirà una sessió de música
electrònica amb la presència dels millors DJ’s d’Europa

torn al concert de rock català, amb el grup
“Obrint Pas” i “ Pastorets Rock”, i l’actuació
del grup local, “Maria y sus Cogollos”.

El dissabte finalitzaran les actuacions a
la Carpa Jove amb l’actuació dels millors DJ’s
del país. Entre ells destaquen Edgar Sanuy
(Am+Balaguer), Wavsound Akamountage
(Recycled Sound Records Madrid), Trevor
Rockliffe (Mentor Records London) i Christian
Wunsch (Tsunami Rec Spain).

D’altra banda, els joves tenen una cita
obligada el dissabte 18 de novembre al nou
pavelló polivalent amb el macroconcert que
oferiran el grup “M-Clan” i com a teloners el
grup de versions “Smoking Dogs”.

Els actes i concerts que es realitzaran a
la carpa jove son tots gratuïts, menys el con-
cert del grup M-Clan, del dia 18, l’entrada és
de 6 e, amb punts de venda d’entrades anti-
cipades al Barbar, Keopp’s i Lenceria Maria
Teresa Planes.

Obrint Pas

La loca histeria
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Acabades les obres de la restauració

del Claustre de Sant Domènec
Demanen a la Generalitat una tercera i última fase de restauració

per tal de donar per acabades les obres del Claustre gòtic

El passat dijous 26 d’octubre va tenir
lloc la signatura de l’acta d’Inspecció prèvia
a la Recepció de la segona fase de les obres,
que s’han executat per part de la Generali-
tat amb la presència de Montserrat Adroer,
en representació de l’Institut Català del Sòl,
Josep Mª Escoda, en representació de l’Ajun-
tament de Balaguer i Mn. Ramon Solé, en
representació del Bisbat d’Urgell.  També hi
van  assistir l’Arquitecte Director Ramon Mª
Reig, qui va manifestar que les obres han
estat acabades d’acord amb el projecte vi-
gent. Els representants de l’Institut Català
del Sòl, Ajuntament de Balaguer i el Bisbat
d’Urgell van manifestar que els tècnics dels
organismes respectius han procedit a la ins-

pecció de la promoció i que les obres s’adap-
ten al projecte aprovat per la Direcció Ge-
neral de Patrimoni Cultural.

Així mateix, Mn. Ramon Solé, manifestà
la necessitat de seguir amb la tercera fase
de les obres per tal de poder donar per
acabat, definitivament el projecte.

El tècnic de la Generalitat ha manifestat
que en aquesta darrera fase, la institució
que representa hi participarà en un 50%.

Segons ha manifestat el regidor
responsable de l’àrea de promoció, en Josep
Mª Escoda és de gran importància el poder
anar recuperant aquestes joies patrimonials
per tal de poder anar forjant la promoció de
la ciutat.

El nou pavelló polivalent,

s’inaugura el dia 9
Durant els darrers dies, el ritme de

les obres ha estat frenètic

El proper dijous 9 de novembre, s’inaugurarà el
nou pavelló polivalent ubicat als terrenys de l’antiga
Inpacsa, just al darrera de la piscina coberta clima-
titzada.

Durant les darreres setmanes el ritme de les
obres ha estat molt alt per tal de que pugues estar
en condicions per celebrar-hi la Festa Major, utilit-
zant el pavelló com a nou envelat.

A l’espai lliure del darrera del pavelló s’hi han
instal.lat les firetes.
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MANHATTAN

Mercadal, 28 - BALAGUER - Tel. 973 450 407

- CÒPIES DE PROJECTES
- CÒPIES DE PLÀNOLS
- IMPRESSIONS A COLOR
- FOTOCÒPIES COLOR
- FOTOCÒPIES B/N

- ENQUADERNACIONS
- PLASTIFICACIONS
- SERVEI DE FAX
- FOTOS DIGITALS
(TAMANYS 10x15, 15x20,

20x30 i 30x40)

CONSULTEU PREUS PER A GRANS QUANTITATS

El passat 27 d’octubre, Jordi William
Carnes, conseller del Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat
de Catalunya acompanyat de l’Alcalde de
Balaguer, Miquel Aguilà i altres autoritats i
tècnics del departament han visitat in situ
les obres d’arranjament dels camins de l’hor-
ta d’avall,, concretament de la zona de la
primera marrada que comprèn un total de
3’3 km. i de la segona marrada, de 6’6’ km.

El Conseller d’Agricultura visita les obres

de millora dels camins de l’Horta d’Avall
També va visitar dues de les empreses agroalimentaries més
importants de la comarca, com són Ous Baldomà i Pigot Dis

L’objectiu de la visita és valorar les
actuacions en infrastructures com és
aquesta, la d’arranjament d’uns camins per
tal de facilitar l’accés a la població agrària.

Carnes indicà que « Hi ha una necessitat
d’invertir en el territori i entrar en un procés
de modernització. Cal recordar que aquesta
obrar està finançada al 100% per
departament»  segons declaracions del propi
Conseller són obres de vital importància en
territoris on la població agrària encara té un
pes important

El conseller també ha aprofitat l’estança
a Balaguer per visitar dues empreses
capdavanteres en el camp agroalimentari de
la comarca, com són Ous Baldomà i Pigot
Dis, on ha pogut veure el funcionament intern
de les dues empreses així com també tota
la nova tecnologia invertida en cadascuna
de les empreses agralimentaris amb seu a
la capital de la Noguera.

Tot és a punt per a una

nova edició de Firauto
Els propers dies 25 i 26 de novembre al

nou pavelló polivalent de Balaguer

Els propers dies 25 i 26 de novembre, el nou
pavelló polivalent de Balaguer acollirà una nova edi-
ció de la fira de vehicles d’ocasió, Firauto, que en-
guany s’ha atrassat un mes a causa de les obres
del pavelló que s’inaugurarà aquest dijous 9 de no-
vembre, amb els actes de la Festa Major del Sant
Crist.

Firauto, que a més del pavelló instal.larà una
carpa a la vora del pavelló, que acollirà més de 250
vehicles d’ocasió, de més de vint expositors de
Balaguer i de Lleida.
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Càritas reprèn el Servei de la Unitat

d’Escolarització Compartida de Balaguer
Càritas ofereix aquest servei educatiu destinat a alumnes d’ESO,

amb problemes d’adaptació social  i sense motivació pels estudis

Càritas Balaguer ha iniciat el curs 2006-
2007 oferint un nou servei, una Unitat d’Es-
colarització Compartida. Aquest servei edu-
catiu està adreçat a alumnes dels IES de
Balaguer i comarca de la Noguera, que pre-
senten manca de motivació pels estudis i di-
ficultat de seguiment de les activitats i matè-
ries a les aules ordinàries.

A principis del 2006, el Departament
d’Educació coneixedor de la tasca i experièn-
cia de Càritas amb els UEC de la Seu d’Urgell
i Tremp, va proposar a Càritas Diocesana
d’Urgell l’execució de la nova UEC de Balaguer.

La UEC és un servei que es troba dins del
circuit educatiu normalitzat, la qual cosa fa
que es coordini periòdicament amb diferents
agents i serveis educatius, socials, esportius
i lúdics de la zona per tal de treballar tots
conjuntament i aconseguir millors resultats.

La UEC està destinada a alumnes del se-
gon cicle de la ESO, tot proporcionant-los una

preparació que afavoreixi el procés de ma-
duració i orientació al món laboral, de joves
amb inadaptació social a l’escola, amb con-
ductes poc adequades i amb baixa o nul.la
motivació pels estudis.

Aquests trets fan que les UEC siguin un
servei amb característiques diferents: un rati
d’alumne professor molt més petit, una edu-
cació totalment personalitzada, un seguiment
més proper i l’adaptació de les assignatures
pròpies de l’etapa d’ESO a les necessitats
reals i mancances de cada alumne, per tal
que tots puguin progressar i aconseguir el
graduat escolar, per continuar estudiant o in-
corporar-se al món laboral amb un mínim de
coneixements i formació.

La UEC de Balaguer està ubicada al car-
rer Urgell de Balaguer i està gestionada i co-
ordinada per Càritas a través d’una Treballa-
dora Social responsable del projecte, i compta
amb tres professionals qualificats.

Pla d’Igualtat d’oportunitats

entre homes i dones
L’Ajuntament de Balaguer, a través de la Regido-

ria de Participació Ciutadana i Dona, i amb el finan-
çament de l’Institut Català de les Dones està elabo-
rant un diagnòstic participatiu que ha de permetre
visualitzar les diferents realitats que viuen les dones
i els homes a la ciutat de Balaguer, per tal de redac-
tar, posteriorment un Pla d’Igualtat d’Oportunitats
entre homes i dones.
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La baixa participació en les eleccions

catalanes, la nota negativa de la jornada
CiU guanya les eleccions amb 48 diputats, seguida de PSC amb 37,
ERC amb 21, PP amb 14 diputats, IC-eV, amb 12 i Ciutadans amb 3

La baixa participació va ser la nota nega-
tiva d’unes eleccions al Parlament de
Catalunya, que van celebrar-se amb tota nor-
malitat, sense que hi hagués incidents a des-
tacar, durant tota la jornada electoral.

Amb una participació de vora el 60 per
cent, totes les candidatures, a excepció d’Ini-
ciativa per Catalunya, van baixar en vots ab-
soluts, en referència a les eleccions del 2003,
a la ciutat de Balaguer.

A nivell comarcal, els percentatges han
estat similars als de l’any 2003, tal i com es

pot veure en el quadre, on CIU baixa 1,7 punts,
PSC guanya 1 punt, ERC perd 4 dècimes, el
PP en perd 8 i Iniciativa guanya 2 punts.

A nivell local els percentatges també han
sofert petites variacions: CIU perd 1,6 punts,
i PSC baixa 3 dècimes, mentre que ERC acon-
segueix 4 dècimes més que en les anteriors
eleccions, el PP perd 7 dècimes i Iniciativa
Per Catalunya, a l’igual que a nivell comarcal,
provincial i de Catalunya, augmenta 2 punts
percentuals, essent la força política que més
ha augmentat.

Preparen la Trobada de

Nascuts l’any 1956
Per la tradicional trobada que durant
l’any celebren el seu 50 aniversari

Un any més s’està organitzant la festa dels bala-
guerins i balaguerines que enguany compleixen els
50 anys. En ella hi estan convidades totes aquelles
persones que, havent nascut l’any 1956 hagin tingut
una vinculació amb Balaguer, ja sigui per haver-hi
nascut, haver-hi viscut o simplement haver estimat
molt la nostra ciutat.

El dia previst per la trobada d’enguany és el pro-
per 3 de desembre, i tots aquells que desitgin més
informació s’obre aquesta trobada dels nascuts l’any
1956, podeu trucar al Boni (609906780), o a la
Rosalia (669410813), a la Mercè (653685233), al
Ventura (607072500) o al Josep Maria  (609775571)
a partir de les 8 del vespre.

Comparativa i resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya del 2003 i del 2006

BALAGUER LA NOGUERA LLEIDA CATALUNYA

2003 2.902 - 40’8% 9.603 - 46’9% 84.410 - 41’4% 1.024.425 - 30’9%

2006 2.387 - 39’2% 7.872 - 45’2% 72.227 - 40’1% 928.511 - 31’5%

2003 2.040 - 28’7% 3.955 - 19’3% 45.723 - 22’4% 1.031.454 - 31’1%

2006 1.731 - 28’4% 3.545 - 20’3% 39.505 - 21’9% 789.767 - 26’8%

2003 1.170 - 16’4% 4.268 - 20’8% 40.574 - 19’92% 544.324 - 16’4%

2006 1.026 - 16’8% 3.561 - 20’4% 31.976 - 17’7% 414.067 - 14’1%

2003 675 - 9’4% 1.897 - 9’2% 19.690 - 9’6% 393.499 - 11’8%

2006 533 - 8’7% 1.472 - 8’4% 16.383 - 9’1% 313.479 - 10’6%

2003 320 - 4’5% 730 - 3’5% 8.863 - 4’3% 241.163 - 7’2%

2006 399 - 6’5% 958 - 5’5% 11.894 - 6’6% 281.474 - 9’5%

CiU

PSC

ERC

PP

ICV
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El Consell Comarcal convoca una nova

edició del Premi Jove Emprenedor
Els interessats poden presentar les sol·licituds a la seu del mateix

Consell Comarcal abans del 24 de novembre d’enguany

Per sisè any consecutiu el Consell Co-
marcal de la Noguera, dins el Pla Comarcal
de Joventut, convoca el VI Premi Jove Em-
prenedor.

Aquest premi sorgeix del treball
interdepartamental realitzat entre les àrees
de joventut i de promoció econòmica del
Consell Comarcal de la Noguera.

Al Premi Jove Emprenedor hi poden
participar totes aquelles empreses
(empresari individual, SL, SA, cooperatives,
etc.) que tinguin com a titular, promotor o
soci principal un jove que no superi els 35
anys el 31 de desembre de 2006.

La seu social de l’empresa ha d’estar
ubicada a la comarca de la Noguera.

Els interessats han de presentar a la seu
del Consell Comarcal de la Noguera (Passeig
d’Àngel Guimerà núm. 28-30) fins el dia 24
de novembre de 2006.

Els interessats han de presentar el full
de sol.licitud, una memòria explicativa del
projecte empresarial i la fotocòpia del DNI o
del NIF de l’empresa.

Hi haurà dos premis: un primer premi
que consistirà en 2.500 euros  i un diploma
acreditatiu, i un segon premi de 1.000 euros
i diploma acreditatiu.

Les bases i fulls d’inscripció es poden
recollir al Consell Comarcal de la Noguera i
també es poden consultar a la Web
www.ccnoguera.org

El Curs de Mediació

Intercultural fins el dia 11
El passat dissabte 21 d’octubre es van iniciar a

Balaguer les sessions del Curs de Mediació Intercultural
que organitzen els Serveis Socials del Consell Comar-
cal de la Noguera.

Aquest curs el duen a terme conjuntament els con-
sells comarcals de l’Urgell i de la Noguera amb l’ob-
jectiu d’iniciar en els coneixements de la mediació a
persones d’origen immigrant. El curs té una durada de
40 hores que es repartiran en vuit dissabtes. Les pri-
meres quatre sessions es van dur a terme a la seu del
Consell Comarcal de l’Urgell, mentre que les quatre
sessions darreres es realitzaran al Consell Comarcal
de la Noguera.

El proper dissabte 11 de novembre està prevista
la finalització del curs. Aquesta actuació s’emmarca
dins dels 11 programes que el Consell Comarcal té
previstos per aquest any, amb l’objectiu d’aconseguir
l’acollida, la promoció de la igualtat i l’acomodació de
les relacions entre ciutadans.
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El passat diumenge 29 d’octubre va tenir
lloc la setena edició de la prova esportiva ciclo-
turística “Ermitanyos 2006”, una prova que
consisteix en recórrer un total de 90 quilò-
metres, 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
municipal de Les Avellanes-Santa Linya i la

El bon temps va acompanyar els 500

ciclistes participants a Ermitanyos 2006
L’alta participació fa que la prova es consolidi com una de les millors

organitzades de les que se celebren arreu de Catalunya

de Sant Jordi a Camarasa.
Els 500 participants, després de pujar la

primera de les ermites van gaudir d’un bon
esmorzar preparat per l’organització, el Club
Radical Interesport BTT de Balaguer. Després
de l’esmorzar, a base de pa amb tomata,
embotits, 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 comença-
ven a ser quantiosos.

Després de Montalegre, els més valents
van arribar-se a la darrera de les ermites, la
de Sant Jordi, des d’on van retornar cap al
Parc de la Transsegre, a Balaguer, per, des-
prés d’una merescuda dutxa, poder dinar amb
l’àpat que els organitzadors havien preparat
pels prop de cinc-cents participants a la pro-
va ciclista més important de les que se cele-
bren a Ponent, d’aquestes característiques.

Els més joves també

participen a la Ermitanyos
Pol Ortiz i Josep Borràs, de 13 anys van

participar a la prova ciclista

Tot i la duresa de la prova ciclista, la Ermitanyos
2006 va convocar els dos ciclistes més joves que
han participat a la Ermitanyos. Josep Borràs de 13
anys va fer dues ermites, mentre que Pol Ortiz, tam-
bé de 13 anys, va completar el circuit complet de
90 quilòmetres, essent el ciclista més jove que ha
culminat la prova, en els seus set anys d’història.

L’organització anima als joves a que prenguin
exemple d’aquests joves esportistes i esperen que
en les futures edicions hi hagi més nois i noies
d’aquesta edat.
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El dia 15 d’octubre de 2006, es va rea-
litzar una excursió “a peu” pel terme munici-
pal d’Os de Balaguer, visitant La Cova del
Foric, passant per l’Adoratori i pel camí vell
de Cérvoles. Un grup de 7 persones, entre
elles gent del municipi i de fora.

Cal destacar les vistes meravelloses que
es podien veure des del cim, per un costat
es veia la població i terme d’Os de Balaguer
i per l’altra banda es veien els termes de

Os de Balaguer continua organitzant

sortides a diferents indrets del terme
El passat 15 d’octubre van visitar la Cova del Foric i el proper 12 de

novembre es realitzarà la propera sortida oberta a tots els interessats

Castelló, Algerri i Almenar.
Es realitzarà una pròxima sortida, si el

temps ho permet el diumenge dia 12 de
novembre a les 8 del matí, i la ruta que es
realitzarà aquest dia serà des de l’Ermita
d’Aguilar, passant pel Món del Senyor, el Cap
de la Serra i a la Creu del Convent.

En aquestes excursions, pot venir tot-
hom, sigui o no del terme, tant sols el dia
de l’excursió s’han de presenciar al punt de
trobada “Font de Sant Pitot” d’Os de
Balaguer a les 8 del matí.

Víctor Troses, es la persona que s’en-
carrega d’organitzar aquestes sortides i
excursions preparar-les, netejant el pas del
recorregut a realitzar, esbrossant o tallant
rames que puguin molestar la caminada,
també marcant amb muntets de pedres el
camí, per si amb alguna altra ocasió es vol
tornar a realitzar la mateixa sortida, es pu-
gui reconèixer la ruta.

Vilanova de Meià celebra

la Fira de la Perdiu
El proper diumenge 12 de novembre,

amb un programa ple d’actes

El proper diumenge 12 de novembre, Vilanova
de Meià acollirà una nova edició de la Fira de la
Perdiu, una de les més antigues que es coneixen.

Els actes començaran a les 9 del matí amb
l’obertura de la fira, amb l’actuació musical medie-
val amb el grup La Cremellera.

Durant el matí es farà la mostra canina Desfilcan
2006, així om una exhibició de tir amb arc, amb el
grup d’Arquers d’Artesa de Segre.
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“Humans. Els primers pobladors de

Catalunya” al Museu de Balaguer
L’exposició ha tingut una gran acollida pel públic assistent i restarà

oberta fins el 26 de novembre a la Sala d’Exposicions Temporals

L’exposició de l’Obra Social la Caixa i
l’Ajuntament de Balaguer, “Humans. Els pri-
mers pobladors de Catalunya”, ha tingut una
gran acceptació pel públic que fins al mo-
ment l’ha visitada, al Museu de Balaguer.

La mostra, que estarà a la Sala d’Expo-
sicions Temporals del Museu de Balaguer
fins el proper diumenge 26 de novembre,

mostra de manera espectacular i didàctica,
alhora que rigorosa, com eren i com es re-
lacionaven amb l’entorn, els primers humans
que van viure en les terres on avui es troba
Catalunya.

L’exposició «Humans. Els primers pobla-
dors de Catalunya» està comissariada per
Robert Sala i Isabel Boj.

Cicle de cinema infantil al

Teatre Municipal
En total es projecten cinc pel.lícules

infantils, totes elles en català

El passat diumenge 22 d’octubre va començar
un nou Cicle de Cinema Infantil en català al Teatre
Municipal de Balaguer, amb la projecció de la
pel.lícula «Jordi, el curiós». El 29 d’octubre va pro-
jectar-se la pel.lícula «Asterix i els Vikings», mentre
que el passat diumenge 5 de novembre, va ser el
film «Cars» el que va projectar-se a la pantalla del
Teatre Municipal de Balaguer.

Les dues darreres projeccions es realitzaran els
propers 19 i 26 de novembre amb les projeccions
de «Veïns invasors» i «Fineta, una foqueta la mar de
salada», respectivament.

Les projeccions es fan els diumenges a partir
de les 6 de la tarda, amb el preu de 3 euros l’entra-
da.
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El Teatre Municipal de Balaguer
tindrà una lluïda activitat durant els
dies de les Festes del Sant Crist,
d’aquesta setmana.

Les activitats al teatre s’iniciaran
el dimecres 8 de novembre a partir de
les 10 del vespre amb “Cinemon-do”,

 El Teatre Municipal acollirà tres

espectacles durant la Festa Major
Un concert amb imatges cinematogràfiques, una

representació teatral i una sarsuela cantada en català

de Lisboa Zentral Café. Un concert que
forma part de la Xarxa de Músiques
de Catalunya, i l’espectacle consisteix
en la interpretació en viu d’una escolli-
da selecció de bandes sonores del ci-
nema alhora que es projecten les imat-
ges de les pel.lícules. Una mostra de
la música que ha acompanyat algunes
de les pel.lícules més destacades rea-
litzades pels més importants directors
de tots els temps.

Els actes continuaran el dijous 9
de novembre, amb la representació
de l’obra “Brams o la Kumedia dels
Herrors” de Toni Albà i Sergi López.
L’obra ens narra com Enric Sugra-
nyes, empresari, director i primer
actor d’una companyia de teatre, ha
de presentar una obra. Dos dies
abans de l’estrena, la subvenció tan
esperada no arriba i tots els actors i

26 figurants el deixen sol. Una co-
mèdia interpretada pel propi Toni
Albà i Olivier Benoit.

La darrera de les actuacions que
el Teatre acollirà per les Festes del Sant
Crist serà la Sarsuela en català  «Can-
çó d’Amor i de Guerra», en dos actes
de Lluís Capdevila i Víctor Mora, sota
la direcció musical de Carles Coll i amb
la participació de l’Orquestra Filharmò-
nica de Catalunya i el Cor Harmonia
Calellenc.

L’acció s’esdevé a Vallespir, a

principi de 1793, en plena Revolu-
ció Francesa, i relata la història
d’amor entre dos joves, Eloi i
Francina, que veuen com els seus
destins es separen a causa d’un in-
esperat encontre amb l’infortuni.

Les tres actuacions formen part
del Cicle de Tardor del Teatre Muni-
cipal, en el qual hi han participat
grups com  El Tricicle amb l’obra
“SIT” i Pepe Rubianes, amb l’obra
«Solamente, Rubianes», amb un gran
èxit de públic en amdues sessions.
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 Durant la Festa Major s’obrirà al públic

el parc arqueològic Pla d’Almatà
El proper divendres 10 de novembre a partir de les 12 del migdia

El proper divendres 10 de novembre, a partir de
les 12 del migdia s’inaugurarà el Parc arqueològic
Pla d’Almatà, amb la presència del Director General
de Patrimoni Cultural de la Generalitat i les autoritats
locals.

Aquesta inauguració és el resultat de l’esforç
conjunt del Departament de Cultura, l’IMPIC i la Fun-
dació Caixa Catalunya, gràcies al qual, els visitants
podran veure els resultats de les darreres excavaci-

ons iniciades l’any 2004, quan un
equip integrat per vuit arqueòlegs i
un restaurador de bens culturals va
iniciar la campanya de les restes
de l’anomenada zona 5. Des de lla-
vors, amb diferents campanyes de
sis mesos de durada cadascuna,
s’han excavat tres cases de l’anti-
ga ciutat andalusina de Balaguer.
Aquestes estructures han estat
datades com a construccions de
mitjans de segle XI. Les vivendes
van estar ocupades pels seus ha-
bitants fins que l’any 1105 tota la
població de la ciutat va ser expul-
sada pels conqueridors feudals.

Ara s’ha consolidat i restaurat
una de les cases que actualment
estan íntegrament excavades. És
la casa anomenada de Luceph
Cavaler, en memòria d’un ric habi-
tant de la ciutat andalusina a qui li
foren expropiades les propietats.

Concert de cant líric

“Germans Pla”
El passat dissabte 4 de novembre, el Teatre

Municipal de Balaguer va acollir el concert de cant
líric «Germans Pla», organitzat per l’Associació Cul-
tural Grup d’Art4, i en el que hi van participar els
guanyadors de la Tercera Edició del Concurs Ger-
mans Pla, celebrat l’any 2005.

Els participants van ser les sopranos Maribel
Ortega i María López de Félix, el baríton Luis Santana,
acompanyats del pianista Alan Branch.
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Li ajudem a vendre

el seu pis, o li

comprem.

Financem el seu

pis a mida.

Unifiqui els seus

prèstams amb una

única quota.

Truqui’ns i

l’informem.

Els/les alumnes del col.legi Nostra Se-
nyora del Carme de Balaguer, tal com és
previst en el Pla Anual del Centre, han re-
alitzat durant aquest mes d’octubre, dins
la campanya del DOMUND a Balaguer, di-
ferents activitats amb l’objectiu de recap-
tar fons per aquelles institucions que duen
a terme ajudes i accions solidàries a per-
sones que pateixen dificultats de qualse-
vol tipus.

El col·legi Nostra Senyora del Carme de

Balaguer, celebra el Domund 2006
La recaptació d’enguany ha estat destinada a la Fundació Social Sant

Ignasi de Loiola de Lleida

Enguany la recaptació del festival del
Domund, que ha arribat a 5.724 euros,
ha anat destinada a la Fundació Social
Sant Ignasi de Loiola de Lleida.  Aquesta
entitat lleidatana treballa al 4rt món per
acollir les persones marginades de la
societat, amb especial atenció a les que
habitualment anomenem sense llar. Pro-
mou un procés de canvi i de creixement
personal que els permeti recuperar la
seva dignitat malmesa i puguin arrelar
positivament i aconseguir de nou la inte-
gració social. Per assolir aquests objec-
tius, es necessita ajuts econòmics i tam-
bé de la tasca que efectuen  els/les vo-
luntaris/àries.

Les activitats van començar el dia 16
amb una exposició fotogràfica, al vestí-
bul de l’escola, sobre els àmbits que la
Fundació Social Sant Ignasi de Loiola atén
de manera totalment altruïsta.

Joan Manuel Serrat

actuarà al nou Pavelló el

proper 2 de desembre

El cantautor Joan Manuel Serrat actuarà per pri-
mera vegada a la història a la ciutat de Balaguer, el
proper dissabte 2 de desembre, amb l’espectacle
«Cent per cent Serrat», una actuació antològica de
les millors cançons de tota una carrera artística d’un
dels millors cantants del nostre país.

Serrat actuarà al nou pavelló polivalent de la ca-
pital de la Noguera, amb capacitat per més de qua-
tre mil persones, i gràcies al qual es pot celebrar un
concert d’aquestes característiques.

La venda d’entrades anticipada ja es pot fer al
Bàrbar, al Keopp’s i a la merceria Teresa Planes de
Balaguer, pel preu de 25 euros l’entrada, mentre que
l’entrada a taquilla podrà adquirir-se a 30 euros, el
dia del concert.

A 3 km. de Puigverd de Lleida: Finca rústica de 4.700 m2, tota vallada, amb casa a
reformar i piscina. A peu de carretera. Preu: 144.000e.
Balaguer (ref. 0212): Ctra. Camarasa, 3 hab., 76 m2, cuina, menjador, galeria, terrassa.
Sense mobles i per reformar.
Balaguer (ref. 0213): Crtra. Camarasa, dúplex, 6 hab., super equipat. Doble plaça de
garatge tancat.
Balaguer (Variant): Oportunitat! apartament, 2 hab., moblat, d’obra nova.
Àger (ref. 0203): Oportunitat! Casa per a viure, dos focs a terra, 4 hab., 3 plantes,
terrassa, ideal per a segona residència.
La Sentiu (ref. 0223): Terreny per construir: planta baixa+2 pisos. Preu: 42.070e.
Balaguer: Pisos i apartament d’obra nova.
Cambrils (La Llosa): Apartaments de primera línia de mar. 2 i 3 hab., des de 222.347e
amb pàrking, 282.475e, 288.485e i 342.577e sense pàrking.
Gerb: Obra nova, casa unifamiliar, 2 plantes, garatge i jardí.

V. X. ADSUAR

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

Agència OficialMercedes-Benz

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

REPARACIÓ DE VEHICLES INDUSTRIALS: C/ Joan Maragall, 5 - HOSTAL NOU
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Golejadors del C.F. Balaguer

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

2. Reus ..................... 22

3. Sabadell ................ 22

4. Girona ................... 22

5. Gavà ..................... 20

6. Santboià ............... 17

7. Masnou ................. 16

8. Mataró .................. 16

9. Palafrugell ............. 15

10.Barcelona C ......... 15

11. Prat .................... 14

12. Premià ................ 13

13. Castelldefels ....... 13

14. Blanes ................ 12

15. Manresa .............. 12

16. Palamós .............. 10

17. Peralada ............... 9

19. Balaguer ............... 9

19. Rapitenca .............. 8

20. Europa .................. 8

Classificació Tercera Divisió

1. Giribet ....................... 2

2. Parra ......................... 2

3. Figuerola .................. 1

4. Tenorio ...................... 1

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

6. Ermengol .................. 1

7. Gabernet ................... 1

8. Isma .......................... 1

El Balaguer no va pas-
sar de l’empat a un gol
davant el Peralada.

Juanjo Tenorio

El Balaguer no surt de la zona baixa, a

l’empatar a un gol amb el Peralada
Vicente confia en la qualitat dels seus jugadors per treure l’equip

endavant i salvar la categoria,ja que encara falten 27 partits de lliga

El Balaguer no aixeca cap després dels
darrers partits disputats, en que l’equip d’Emili
Vicente ha sumat un sol punt en els quatre
darrers partits disputats, amb les derrotes de
Girona i Vilanova i a casa amb el Barcelona C
i l’empat del passat diumenge a casa, amb el
Peralada.

Cal dir que en els dos partits que l’equip
ha jugat com a local, tant davant el Barcelona
C com davant del Peralada, no ha merescut
els dos resultats negatius que ha recollit, i
per tant, cal pensar que quan els jugadors
recuperin la confiança en ells mateixos i pu-
guin lligar un parell de resultats positius, variï
aquesta dinàmica negativa en la que es troba
immers, i pugui recuperar posicions en la taula

classificatòria, en els propers partits. Tal i
com va dir el propi Emili Vicente a la
finalització del partit davant el Peralada,
l’equip té la qualitat suficient com per afron-
tar una situació de crisi com la que està pa-
tint, i encara falten molts partits per a refer
la situació en la que es troben.

El proper diumenge 12 de novembre, els
balaguerins viatjaran fins a Premià per en-
frontar-se als del Maresme, mentre que el
proper partit a casa es disputarà el dia 19
davant el Prat. Dos resultats positius davant
d’aquests rivals suposaria un redreçament
de la situació i el retorn de la confiança d’uns
jugadors que no saben que fer per a veure
com el seu equip suma els tres punts en joc.
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Ref. 40012

c/Urgell. Aparta-
ment, 2 hab., calef.
ind. gas, terra de
parquet, balcó,

moblat. Seminou.

Ref. 40085

Zona Carmelites,
pis de 80 m2, 3

hab., cuina-office,
gran balcó.
Oportunitat

Ref. 40081

Zona Escola Pia,
Pis de diseny, 3
hab. dobles, 2
banys, cuina-
office,110 m2.

Ref. 40011

Zona c/ Urgell,
200 m2, 7 hab.,

moblat, a/a,
pàrking.

Ref. 40006

Dúplex, zona
Eixample, 110 m2,

3 hab., banyera
hidromassatge,

terrassa.

GERB

Casa adosada. 4
hab.+golfes, jardí
davant i darrera.

Calef. gasoil.
Impecable.

Ref. 40007

Pis Eixample, 90
m2, 3 hab. grans,

llar de foc, moblat,
pàrking i traster.

Ref. 40066

Zona Pere III, 200
m2, 5 hab., calefac-
ció central, moltes

opcions.

Ref. 40002

Zona Eixample. 70
m2, 2 hab., bany
complet, cuina

equipada. Decorat
rústic.

Ref. 40008

Zona Secà, 65 m2,
3 hab., reformat,

solejat (econòmic).

Ref. 40070

Finca a Agramunt.
2.000 m2, casa

amb 3 plantes, i 2
granges de porcs.

Ref. 40069

Zona La Banqueta,
dúplex 110 m2, 3

hab., estat impeca-
ble, terrassa, vistes

al riu.

El Futbol Sala Balaguer-Cristec perd els

dos partits d’aquesta quinzena
Els nois de Rafa Martínez i Jaume Canal van perdre davant l’Alcalà

El Cristec Balaguer perd a la pista del Casa de
Alcalà d’El Prat de Llobregat, per 6 gols a 5, en la 6a
jornada de la Nacional “B”.

Un doblepenalti amb el temps exhaurit dóna la
victòria al conjunt local i posa colofó a una desastrosa
i parcial actuació arbitral, que va desqualificar fins a 3
jugadors balaguerins.

El partit va començar de cara pels balaguerins,
que van avançar-se en el marcador al primer minut

amb gol de Capi. Poc després, els
locals van aprofitar una mà no
xiulada per empatar el partit i més
tard van arribar abans del descans
am,b un 2-3.

El segon període va començar
amb el gol de l’empat dels de casa,
però de nou una bona jugada de
Samper va mantenir les diferències
pels balaguerins. Els del Prat, amb
un jugador més a la pista, van
empatar i tot seguit van agafar
avantatge amb el 4 a 3. Una nova
desqualificació, ara de Xolo, quan
restaven només 3 minuts, semblava
decantar definitivament el resultat
pels locals, però Samper va marcar
quan només restava un minut per a
la conclusió un empat èpic. El final
era però previsible,  el col.legiat  es
treu de la manega un doblepenalti
amb el temps a 0 que va significar
la victòria barcelonina .

La Festa Major acollirà un

nou Concurs de Pesca, el

diumenge 12 de novembre
El proper diumenge 12 de novembre, a partir

de les 9 del matí, el riu Segre al seu pas per Balaguer
acollirà el Concurs de pesca de la Festa Major del
Sant Crist, que anualment organitza la Societat de
Pescadors Esportius de Balaguer.

A partir de la una del migdia es farà el lliurament
dels premis als guanyadors al parc de la Transsegre.
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Manteniment i neteja de:

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

Telèfons

 618 382 661
650 604 581

E-mail: limpiezasromero@hotmail.com

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

Possibilitat de pagar amb targeta

Créditos personales.

Hasta 9.000e

en 24h.

¡Consultenos!

El Club Bàsquet Balaguer va aconseguir
el passat dissabte 4 de novembre, una im-
portant victòria davant el Club Bàsquet Lli-
nars, per 80-67, tot i que el primer temps
del partit va acabar amb un resultat 37-38,

El CB Balaguer derrota el CB Llinars per

80-67 i es situa a la part alta de la taula
El partit va estar molt igualat en la primera part, mentre que els

balaguerins van obrir diferències en el marcador a la segona part

donada la gran igualtat amb un joc molt lent
i poc vistós.

La segona part va ser molt diferent, amb
un joc molt més àgil i ràpid amb molta més
seguretat en els rebots, tant defensius com
ofensius i en la finalització del tercer quart,
el marcador ja mostrava un clar 56-48. El
darrer quart amb un joc irregular i amb un
equip local conformista va fer que les dife-
rències no anessin a més.

El màxim anotador del Balaguer i del
partit va ser Albert Marvà, amb 22 punts,
seguit del també jugador balaguerí, Toni
Palazón amb 13 punts.

Amb aquesta victòria els balaguerins es
situen a la part alta de la classificació de la
Segona Catalana.

26 edició de la Cursa

Atlètica del Sant Crist,

el proper 12 de novembre
Els participants hauran de recórrer una

distància de sis quilòmetres

El proper diumenge 12 de novembre, dins del
programa d’actes de les Festes del Sant Crist 2006,
tindrà lloc la 26ena Cursa Atlètica Sant Crist, a par-
tir de les 11 del matí amb un doble recorregut, un
pels més ràpids de sis quilòmetres i un pels més
menuts d’un quilòmetre i mig.

La Cursa està organitzada i patrocinada pel Club
Atlètic Maratonians del Segre i la Regidoria d’Esports
de l’Ajuntament, respectivament.

Les inscripcions a la cursa -gratuïtes excepte la
de la cursa de 6 quilòmetres que s’ha d’abonar 5
euros- es faran el mateix dia fins mitja hora abans
de l’inici.
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MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA

MAGIA BLANCA

CONSULTAS  EN

BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 973 450 974

Telf. 609 135472

Menjars casolans •Menú diari • Carta

Hostal Nou, s/n  -  25680 Vallfogona de Balaguer - Tel. 973 44 50 59

Dra. LAURA LACUEVA MODREGO

Dermatologia i Dermoestètica

Rejuveniment facial ·Taques · Cicatrius · Assessorament cosmètic
Tractaments Antiaging · Peelings superficials i mitjans

Ps. de l’Estació, 10 - Balaguer

Tel: 973 448 113

El Club Tennis Taula millora de manera

considerable el seu joc, tot i la derrota
L’equip que capitaneja Anna Biscarri va millorar en el seu segon

partit de lliga, perdent per 2-4 davant el CTM Dos de Mayo

El CTT Balaguer-Villart Logístic va dispu-
tar el 22 d’octubre el seu segon encontre a la
lliga de Divisió d’Honor Femenina de Tennis
Taula rebent a casa al CTM Dos de Mayo, de
San Sebastián de los Reyes.

Les balaguerines començaven la jornada
amb un punt en contra en perdre Marta Gatnau
amb la jugadora xinesa Xi Lin Guo per 0-3, un
partit massa complicat per a una jugadora
jove que no va poder contrarestar la velocitat
pròpia dels palistes asiàtics.

Tot i així, el marcador s’igualaria en el partit
següent entre Loredana Raduta i Marta
Pajares. La jugadora romanesa del Balaguer
demostrava que el joc defensiu de Pajares
no li portaria massa problemes i se’n desfeia
per un clar 3-0 en un partit molt vistós.

A continuació, Anna Biscarri aconseguia
una nova victòria per idèntic resultat davant
Laura De Blas. Però, tot i el bon comença-
ment, en els partits següents les de la

Noguera no es van mostrar prou encertades.
Primer en un dobles de Biscarri-Raduta contra
Lin Guo-Pajares que es decantaria per les
madrilenyes gràcies a la seva gran
compenetració i que igualaria el marcador 2-
2, i seguidament, les dues derrotes
consecutives davant aquestes mateixes
jugadores, Raduta amb Lin Guo i Biscarri amb
Pajares, que adjudicaven l’encontre al Dos de
Mayo per 2 partits a 4.

L’equip balaguerí es troba actualment en
la penúltima posició quan encara manquen
16 partits de lliga però el club s’ha mostrat
content amb l’actuació de les seves jugadores
que a poc a poc van adaptant-se a una
categoria molt difícil i han fet un bon paper
davant el segon classificat de la lliga.

Aquest 5 de novembre ha tingut lloc el
primer desplaçament a Múrcia enfrontant-se
al Marnys Nutrición Cartagena, equip que
encapçalava la categoria.

Bon paper del Club Escacs

Balaguer a l’Obert

Internacional de Benavent

Durant els mesos de setembre i octubre es cele-
brà a la localitat de Benavent el II Obert  Internacional
que aplegà un total de 70 jugadors d’ací i d’arreu.

La nombrosa representació balaguerina en aquest
torneig va aconseguir notables resultats: el  jugador
del Balaguer i mestre Internacional Joan Mellado va
aconseguir la victòria amb facilitat  ja que només va
cedir unes taules en les 8 rondes disputades.

Cristina Coll (actual campiona d’Espanya sots-12)
va ser la millor fèmina del torneig. Laia Barbosa  quedà
segona sots-16, i Gisela Ramoneda primera sots-12.
Jordi Ferrer va finalitzar segon del tram de 1700 a
1795. Miquel Cruz i Núria Grau completaren la
representació balaguerina.
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SERVEI DE PERRUQUERIA
Canvis d’estil

Extensions de grapa i queratina
Tot tipus de metxes

SERVEI D’ESTÈTICA
Peeling

Neteja de cutis
Peeling ultrasonic

Micropigmentació de celles i llavis

C/ Sant Crist, 27-29

25600 Balaguer

Telf: 973 447 776

Més de tres-cents participants en l’edició

d’enguany de la Festa de la Bicicleta
Va celebrar-se el passat dissabte 28 d’octubre, coincidint amb el

cap de setmana de la prova ciclista de BTT, Ermitanyos 2006

El passat dissabte, 28 d’octubre es celebrà a Balaguer la
XVIIIª edició de la Festa de la Bicicleta.

 A diferència de la resta d’edicions anteriors, aquesta va
coincidir amb el cap de setmana de la prova ciclista Ermitanyos,
prova ciclista amateur que recull un circuit en BTT per les tres
ermites de la comarca, Cérvoles, Montalegre i Sant Jordi; de
manera que es va aconseguir concentrar un cap de setmana
ciclista més que popular a la ciutat de Balaguer.

Amb una participació que superà els 300 participants de
totes les edats, gràcies al bon temps que va acompanyar durant
tota la tarda de dissabte, és van realitzar les dues rutes
habituals en bicicleta pels carrers més diversos de Balaguer,
la primera pel casc antic de la ciutat i el barris del secà i el firal,
i una segona ruta pels carrers i barris del marge esquerra del
riu Segre.

A més, l’organització va
preveure un mini circuit pel parc
de la Transegre simultani a la
prova per als mes menuts de la
família, i un segon circuit de
competició per als joves amb
més habilitat sobre la bicicleta
un cop finalitzades les dues
rutes.

Tots els participants van ser
obsequiats amb un buff dels
Ermitanyos i una xocolatada per
tal de recuperar esforços un cop
acabada la prova al mateix parc
de la Transegre.

La festa es va tancar amb
un sorteig de bicicletes i material
tècnic a càrrec del mateix
organitzador de la prova, el club
BTT Radical Interesport de
Balaguer.

L’objectiu de la Festa de la
Bicicleta és el que, encara que
només sigui per una tarda, que
els balaguerins deixem el cotxe
tancat i sortim amb un mitjà de
transport ecològic, sa i esportiu
com és la bicicleta, passejant
pels diferents carrers i barris de
la capital de la Noguera.

El nucli urbà medieval davalla pels vessants
fins al Segre i conserva alguns dels antics

portals d’accés, com és el de la Sitja o el que
donava al riu, i carrerons i cases antigues que

li donen un

Organitzada pel Club Radical Interesport i la
regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Balaguer,
la Festa de la Bicicleta va acabar amb una gran
festa al parc de la Transsegre amb xocolatada i

un sorteig de bicicletes i material tècnic.

El nucli urbà medieval davalla pels vessants
fins al Segre i conserva alguns dels antics

portals d’accés, com és el de la Sitja o el que
donava al riu, i carrerons i cases antigues que

li donen un

Més de Tres-cents participants van recórrer els
diferents carrers i barris de Balaguer en una

nova edició de la Festa de la Bicicleta que per
primera vegada s’ha celebrat el mateix cap de

setmana que la prova de BTT Ermitanyos

Unificamos todos

sus créditos en una

sola quota

¡Consultenos!973 246 850 - 667 471 961

ZONA TORRELAMEU

Nueva construcción de pisos y
áticos de 2, 3, 4 habitaciones, con
terrazas de hasta 134 m2 con bar-
bacoa. Jard ines propios y
comunitarios, piscina comunitária.
Suelo de parquet, video portero,
columna hidromasajes, a/a, atra-
pa polvo. Los precios incluyen
parquing y trastero. Sólo a 10
kilómetros de Lleida. Información
y planos. Acabados de alto
estanding.

BUSCAMOS PISOS O CASAS PARA ALQUILAR, VENDER O COMPRAR EN

CUALQUIER ZONA. NO IMPORTA LA REFORMA.
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ASSESSORIA POLO
C/ Barcelona, 80 - BALAGUER

Tel: 973 445 924

GESTIONEM LA VENDA O LLOGUER

DEL SEU PIS O LOCAL

- ES VEN casa a les Avellanes.
- ES VEN casa a Àger.
- PATI de 4.500 m2 a Ivars de Noguera, zona
urbanitzable.
- ES VEN local comercial 80 m2, c/ St Josep de
Calasanç.
- ES VEN casa pairal a Roni (Pallars Sobirà).

ASSESSORIA POLO

Panellets, castanyes i quelcom més

Quan escric aquesta col.laboració pel
Groc, és el mal dit dia de reflexió. I com un
detall més de la democràcia que en el seu
dia es va muntar, li van buscar un nom que
fes veure gent reflexiva i responsable. D’avui
per demà es va intentar crear un ser nou
(dona o home), que a les nostres terres
majoritàriament no ha existit. El que sí és
cert, és que és un petit descans pels polí-
tics per poder afrontar el dia següent, i po-
lir els darrers detalls que poden represen-
tar uns quants vots més.

Certament ha estat una campanya molt
atípica. A mi en concret m’ha fet sobrar
temps, sí, sense malentesos. Jo tenia el
ferm propòsit de no faltar a cap míting, fos
de qui fos, però la realitat dels fets ho ha
canviat tot una vegada ha arribat el moment.
Uns per fer-ho massa lluny per escoltar-los.
Els altres perquè conec el conferenciant
estrella i sabia què havia de dir. L’altre per
no agradar-me el to amb que parla normal-
ment, i els darrers per fer-ho a la fonoteca
de l’Ajuntament, on solament hi he estat una
vegada en temps del Borràs per decidir de
la nova plaça que ens va fer, i que encara
avui és discutida. Mal record que no convé
a la meva edat reeditar. Deixem-ho estar
vaig pensar, i per tant així ho vaig fer. Pel
que m’han explicat, només CiU i PSC van
tenir un diguéssim èxit multitudinari.

L’amor és el que ha imperat en tota la
campanya, Tots estimen a Catalunya. Tots
ens fan mereixedors dels seus sentiments
més profunds. Tots ens diuen els seus pro-
jectes i tots en realitat van darrera dels pits
de la marona Generalitat, plens de dolça

mel. Els meus desitjos ja els coneixeu i em
ratifico en ells. Crec sincerament en el dit i
estic convençut de la seva conveniència. Una
darrera reflexió, els socialistes que recor-
din els anys de secà que els va tocar viure,
anys enllà, no acceptant la proposta del Sr.
Pujol per fer un govern de coalició. Els con-
vergents, en el interès de Catalunya, que el
seu pragmatisme farà de segur acomodati-
ci. Junts poden fer grans projectes i portar-
los a la realitat.

L’abstenció pel que escolto pot ser un
factor decisiu. Hi ha molta gent que no creu
en la política que s’ha fet. En el meu desen-
gany, també vull creure que en aquest tres
anys darrers s’havia ficat, potser, una fita
massa forçada en uns somnis que necessi-
taven més temps per portar-los a terme. I
sense prou temps i amb unes tensions in-
ternes molt fortes dintre del govern, s’ha fet
malbé tot, i encara que no us cregueu, això
també havia passat als anys trenta.

En aquets país tot és més vell que el
caminar, com deia encertadament el Pla, i
és que la història sinó es llegeix, es pot re-
petir.

C.G.A.

P.D: Guanyarà qui millor hagi arribat al
votant, i pot ser que hi hagi una altra vega-
da un tripartit, s’ha de suposar que tots ha-
gin après, uns de com governar, i els altres
d’ésser oposició. Malgrat tot uns (CiU) te-
nen una història per explicar de 23 anys, i
els altres un historial fet en tres anys no-
més.

Indesinenter

S’ha tancat la tarda precipitadament.
L’ombra intemperant d’un núvol d’aigua
desitjat,
golut s’ha menjat el dia
i el grill de les rutines de l’hivern
comença ja a cantar les hores fosques.
Sento l’estremiment
d’estirar la vista per no veure res
i enyoro el gran univers
immens de coses petites i aquell meu record
als ampits de les finestres contant els estels
i odio l’hivern.
Pel meu gust, restaria clos
a l’armari fosc del passadís llarg
d’una casa antiga.
Inefable però el temps,
cada dia que passa compleix la seva missió
i em faig condescendent a les grans vetllades
i em vaig conformant collages
poètics de la pau, com rogles a vora el foc
de jocs i rondalles. Sonates que parlen,
violins del cel, Beethoven, Vivaldi,
minuets que calmen desoris d’estiu.
M’obro pas
del peu de la muntanya fins al cim,
tossut en ignorar si puc o no pujar-la.

Miquel Trilla
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Ps. l’Estació, 35

BALAGUER

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

Passeig de l'estació, 62  -  BALAGUER

La màgia de la sala Zeppelin obre les

seves portes per a un públic selecte
Decorat com els pubs irlandesos, és un lloc ideal per anar a prendre

unes copes, escoltant la bona música de tots els temps

La sala Zeppelin va obrir les seves
portes el passat dia 27 d’octubre al
Passeig de l ’estació número 60 de
Balaguer, en el cor de la moguda nocturna
de la ciutat.

Un local restaurat, on d’altres sales
ja hi havien passat per ell, i que ara arriba
per fer més amplia l’oferta d’oci, amb un
estil i ambient diferent, que ens transporta
a començaments del segle XX.

Zeppelin, és un nou local d’oci per als
caps de setmana amb una decoració

inspirada en els clàssics pubs irlandesos
on predomina la fusta amb un ambient
càlid i acollidor, amb una clientela d’una
mitjana d’edat entre els 25 i els 35 anys.

Aqust pub es troba obert els caps
de setmana i festius on es pot escoltar
tot tipus de música, tant els clàssics de
sempre com els temes més actuals.

Una alternativa per al cap de setmana
on segur que hi trobareu el vostre lloc, i
que estarà dins l’oferta lúdica que ofereix
la ciutat de Balaguer.

Mostra de Bonsais durant

les festes del Sant Crist

2006 de Balaguer

Com cada any a l’arribar la tardor, el Club Bonsai
Balaguer torna a fer mostres tallers i transplan-
taments de bonsais. La Junta i el Club es posa a
disposició de socis i simpatitzants.

El proper 12 de novembre i en motiu de la Festa
Major de Balaguer, al vestíbul de l’Ajuntament, pre-
pararan una gran mostra de Bonsais on es presen-
taran arbres de talla internacional.

Aquest any, dins la mostra no es farà concurs
com era habitual, si no que es procurarà fer una
mostra per donar a conèixer d’on es treuen els ar-
bres i com es realitza un bonsai, intentant que els
aficionats en aquest món tinguin una clara idea del
procés.

També aprofitant els mercats que es fan cada
dissabte a Balaguer i tenint el local del Club a la
Plaça Mercadal, nº 3 baixos, s’hi farà la venta i inter-
canvi de bonsais entre els socis del Club i els amics
aficionats.
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Iglesia Cristiana Palabra de Fe

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 bipolars 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, Tel:
610260221 -973221019.
Mail: sampon@suport.org

AUXILIAR ADMINISTRA-
TIU, 1.200 E mensuals.
Requisit: Graduat escolar.
Inminents ingressos. Infor-
ma’t al 900315315. Tru-
cada gratuïta.

VENDA local comercial de
117 m2 de planta baixa + 80
d’altell al C/ Barcelona. Obra
nova. Dos nivells. Aparador
de 12 metres. Zona Escola
Pia.Raó 973448273.

ES PRECISA ajundant de
cuina. Jornada sencera. Im-
prescindible un mínim d’ex-
periència. Interessats trucar
al 973445011.

AEROPORTS , el 90%
d’aprovats a la últ ima
convoctòria d’AENA. Treba-
lla com agent de serveis ae-
roportuaris, tècnic adminis-
tratiu. Informa’t dels prò-
xims ingressos, informa’t al
900315315 gratis.

BALAGUER vendo aparta-
mento de obra nueva. Muy
céntrico. Ineteresados
llamar al 600402319.

COMPRO PISO  de
segunda mano en Balaguer,
de particular a particular.
Interesados  llamar al tele-
fono: 610412517.

COMPRO motos antiguas,
todas las marcas y modelos
(Bultaco, Montesa, Ossa y
otras). No importa estado.
También compramos revis-
tas antiguas de automoción
y restos de tal leres.
Interesados l lamar al:
973610087.

AUTOESCOLA  precisen
professors. Si vols guanyar
1.500 e/mes aprox. Acon-
segueix rapidament el títol i
treballa. Informa’t al
900233233, gratis.

GUANYA 1.000 E al mes
treballant de conductor, jar-
diner, conserge. Feina fixa
a la teva comunitat. Prepa-
ra’t. Truca al 900233233
gratuïtament.

APARTAMENT en venda a
Balaguer, 2 habitacions. Molt
cèntric. Raó: 607896071.

CONSTRUCCIONS GER-
MANS VIDAL. Obra públi-
ca i obra civil. 20 anys al ser-
vei de la construcció. Trucar
als telefons: 973426180-
650760006-675802047.

ES TRASPASSA botiga de
decoració i roba de la llar, per
jubilació. Raó: 625653134.

ZELADORS per serveis de
salut. Treball fixe i ben retri-
buït. Mínims requisits. Prepa-
ra’t al 900315315, trucada
gratuïta.

ES VEN Yamaha FJR, 1300
cc, 150 cv. Any 2003. Bon
preu. Tel: 661245574.

¿QUIERES COMPRAR
UNA VIVIENDA Y TIENES
PROBLEMAS PARA LA
FINANCIACIÓN? Interban ,
te concede la hipoteca al
100%+gastos+liquidez para
lo que quieras. Consultanos!
Interban 973447477.

AUXULIAR DE BIBLIOTE-
CA, es precisen per cubrir
places lliures. Des del gradu-
at escolar. Informa’t gratuïta-
ment al  tel. 900233233.

ES LLOGA local de 35 m2

al c/ Girona. Raó telèfon:
667476172.

ES VEN moto BMW, any
2002. R-1150-RT. En perfec-
te estat. 3 maletes, punys
calefec-tables, ABS, protec-
tor motor i extres. Preu:
10.000 e. Raó telèfon:
639816670.

ES PRECISA ajundant de
perruqueria per a caps de
setmana. Raó telèfon:
670900725.

ES LLOGA dues places de
pàrking al c/ Montroig. Preu:
95 e/mes. Interessats trucar
al 973449250.

ES NECESSITA ajudant de
perruqueria per caps de set-
mana. Interessats trucar al
651347937.

BUSCO APARTAMENTO
de alquiler, con calefacción y
muebles. Abstenerse inmobi-
l iarias. Razón telefono:
678208113.

ES VEN menjador clàssic
seminou i dos sofàs de tres
places. Preu a convenir. Te-
lèfon: 662067238.

SE VENDE mesa de
TV+estanteria de
metraquilato nuevas, por
90e. Espejo de recibidor por
55e. Lavabo y pie de lavabo
nuevo por 30e. Traje de
hombre, color oscuro, solo
estrenado, por 55e. Razón
telefonos: 973260625 o
606905606.

ES PRECISA instal.ladors
de fusteria, amb experiència,
per treballar per les comar-
ques de Lleida. S’ofereix con-
tracte fix. Interessats concer-
tar visita al 609381553.

SE OFRECE chica joven
para cuidar niños o para
acompañar a gente mayor.
Razón telf: 662340717.

¿VENDES O ALQUILAS
TU VIVIENDA? en Interban,
tenemos clientes con la
financiación concedida para
comprarla. Informate!
Interban 973447477.

On sigui que anem, avui la gent es fa preguntes; preguntes sobre els
diners, una salut millor, feina, pau interior, el significat de la vida. És difícil
trobar respostes reals, i a vegades és dolorós, i potser vostè està experi-

mentant aquest dolor.
Hi ha un lloc millor, on el dolor es transforma amb poder, les ferides amb

salut i el fracàs amb victòria.
Iglesia Cristiana Palabra de Fe, ctra. de Camarasa, 25 - BALAGUER

Seus a Lleida, Tàrrega, Artesa i Tremp.
Truqui’ns al telf. 973 446 457, ens comunicarem amb vostè.

SE BUSCA  persona de
Balaguer, para tareas
domésticas. Responsable y
con iniciativa propia. Inte-
resados llamar al telefono:
607830693 (de 9 a 13 h).

VENDA local comercial de
117 m2 de planta baixa + 80
d’altell al C/ Barcelona. Obra
nova. Dos nivells. Aparador de
12 metres. Zona Escola
Pia.Raó 973448273.

SE OFRECE chica con
papeles para hacer trabajos
domésticos, camarera, en
fábrica o para cuidar niños.
Interesados l lamar al
666884712.

ES LLOGA plaça de pàrking
al carrer Bellcaire. Interessats
trucar al 973238325.

ES VEN Caravana Roller
495CP, any 2000. Estat impe-
cable. Molts extres. Molt bon
preu. Trucar al telèfon:
679729355. Balaguer.

ES TRASPASSA botiga de
roba de nens, ben situada,
amb genère o sense. Abste-
nir-se curiosos. Interessats tru-
car al 636083788.

ES VEN cotxet complert
(cuco+cadireta+plàstic) i tro-
na reclinable. Tot seminou. In-
teressats trucar al telèfon:
658939156.

ES NECESSITA dependent/
a, per fer mitja jornada de di-
vendres a dilluns. Enviar currí-
culum a l’Apartat de Correus,
num. 24 de Balaguer.

SE VENDEN  apartamentos
en la C/del Pont, de 50 m2.
Interesados llamar al teléfono:
605066662 (a partir de les 13
hores).

ES LLOGA apartament nou a
l’Av. Països Catalans. Menjador
amb cuina-office, a/a, bany,
hab. doble i indiv. Traster. Raó:
646135449 - 679469579.

ES LLOGA local de 35 m2 al
c/ Girona. Raó 667476172.
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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 607191367
MONTGAI

PERE SOLANS 973430110
OS DE BALAGUER

RÚBIES PRAT, NÚRIA 973438136
VALLFOGONA DE BALAGUER

AIGUABELLA ALENTA, G. 973432151

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 / 973 447714
CAP II, DEMANAR VISITES 902 111 444
I.N.SEGURETAT SOCIAL 973 450408
QUINTA SALUT L'ALIANÇA 973 447513
CENTRE MEDIC DE RECONEIXEMENTS 973 448113
CREU ROJA 973 445796
RENFE 973 445503
ALSINA GRAELLS 973 445476
TAXIS PÚBLICS 973 445022
CORREUS 973 445826
JUTJAT N.1 973 451353 / 973 451383
JUTJAT N.2 973 451162 / 973 451287
SALA DE PROCURADORS 973 451177

DESPATX PARROQUIAL 973 445342
ESGLÈSIA 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

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

Parquet natural i laminat

Tarima interior i exterior

C/ Gaspar de Portolà, 1

BALAGUER - a/e: sesets@hotmail.com

Fax 973 450 525  Mòbil 687 449 890

900 308 308
Trucada
Gratuïta

Pintura i Decoració

Qualitat i dedicació,
els nostres distintius

Pedro Garanto Fillat
C/ Tàrrega, 51 F •  BALAGUER

Tel. 699 949630

REHABILITACIÓ DE FAÇANES

SORTIDES ARRIBADES

BALAGUER LLEIDA

06.30 (1) 06.59

08.00 08.30

09.40 10.09

12.50 13.19

14.16 (4) 14.46

16.45 17.14

18.10 18.39

19.10 (4) 19.40

SORTIDES ARRIBADES

LLEIDA BALAGUER

06.00 (1)(2) 06.23

07.15 07.44

09.00 (3) 09.29

10.30 10.59

13.45 (3) 14.19

15.45 16.14

17.30 17.59

20.10 20.39

(1) Només circula de dilluns a divendres feiners.
(2) Tren directe entre Lleida i Balaguer.
(3) Enllaç amb el servei per carretera des de La Pobla
de Segur fins a Sort. (Sortides de la Pobla de Segur:
11.00 h i 15.50 h - Arribades a Sort: 11.30 h i 16.20 h).
(4) Enllaç amb el servei per carretera des de Sort fins
a la Pobla de Segur. (Sortides des de Sort: 12.10 h i
17.05 h - Arribades a la Pobla de Segur: 12.40 h i 17.35
h).

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
13.30 " calendari escolar
15.18 “ diari

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
18.00 LLEIDA diari
09.50 SEU D'UR-PUIGERDÀ diari
16.35 " diari
13.35 SOLSONA dill,dima,dij,div. feiners
16.40 SOLSONA dill,dima,dij,div. feiners
13.35 PONTS de dill. a div. feiners
19.50 PONTS de dill. a div. feiners
17.21 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.  BALAGUER-SALOU/CAMBRILS CALEND.

07.45 (Balaguer) *(17,18,24 i 25 juny)

19.00 (Cambrils) *(1,2,8,9,15,16,22,23,29 i 30 juliol)

19.20 (Salou) *(5,6,12,13,15,19,,20,26 i agost)

SORT.LLEIDA-BALAGUER CALENDARI
09.15 diari
11.00 feiners
12.30 feiners
13.15 de dill. a div. feiners
15.00 calendari escolar
16.00 diari
16.30 feiners
18.30 feiners (excepte juliol/agost)

19.00 de dill. a div. feiners

OPORTUNITAT.
ES VEN

SOLÀRIUM
pràcticament nou.

Preu: 1.000 e
Raó: 670 900 725

Comunitats | Pàrquings | Oficicines
Establiments comercials | Col·legis

Bancs | Naus industrials
Neteges fi d�obra

Neteges en general
Vidres | Rètols

Neteja de catifes i moquetes
Poliment i abrillantament de terra

DEMANI�NS
PRESSUPOST

COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS

Jacint Verdaguer, 19 baix. - BALAGUER

Tel. 973 447958

De les 8 de la tarda del 2 novembre a les 8 de la tarda del 9 novembre ALDAVÓ

De les 8 de la tarda del 9 novembre a les 8 de la tarda del 16 novembre CLAVER

De les 8 de la tarda del 16 novembre a les 8 de la tarda del 23 novembre SALA

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

NECESSITEM

INSTAL.LADORS DE FUSTERIA

amb experiència

contracte fix, zona de les comarques de Lleida

Interessats concertar visita al tel: 609 381 553
.................................................................

Interessats enviar C.V. + foto recent a:
c/ Xaloc, 5 (Pol. Ind. Camp Llong) - 25600 BALAGUER

Precisa noia d’entre 20 i 30 anys, pel Departament Comercial.

Imprescindible nivell alt d’anglès, parlat i escrit.

Es valorarà estudis de Relacions Públiques, Turisme o similars.

CIA. CANOA QUEBRADA
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