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Fira d’Àger 2006
Àger tornarà a celebrar la
seva popular fira d’articles
artesanals el proper
diumenge 10 de desembre

Èxit del Club Natació Balaguer
Els nedadors balaguerins han
fet molt bones actuacions en
els campionats disputats a
Granollers i Lleida aquest mes
de novembre

464

100 x 100 Serrat a Balaguer
El cantautor oferirà un recital
de les millors cançons de la
seva discografia el proper
dissabte 2 de desembre

1a quinzena
desembre · 2006
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sumari

ASSESSORIA POLO
C/ Barcelona, 80 - BALAGUER

Tel: 973 445 924

- ES VEN casa a les Avellanes.
- ES VEN casa a Àger.
- ES VEN xalet amb gran piscina, urb. Cantaperdius, Gerb.
- ES VEN casa a Balaguer, casc antic, totalment reformada.
- ES VEN pàrking tancat al c/Dr. Fleming.
- ES VEN local comercial 80 m2, c/ St Josep de Calasanç.
- ES VEN casa pairal a Roní (Pallars Sobirà).
- ES LLOGA local 185 m2 planta+125 m2 d’altell, c/ Barcelona.
- ES LLOGA local a Lleida (zona Pardinyes).

GESTIONEM LA VENDA O LLOGUER

DEL SEU PIS O LOCAL

SERVEI D’ESTÈTICA
Peeling

Neteja de cutis
Peeling ultrasonic

Micropigmentació de celles i llavis
SERVEI DE PERRUQUERIA

Canvis d’estil
Extensions de grapa i queratina

Tot tipus de metxes
c/ Sant Crist, 27-29

25600 Balaguer

Telf: 973 447 776

Horari:

dilluns 16:00 a 21:00 h

dimarts a dissabte: 09:00  a 21:00h

MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA

MAGIA BLANCA

CONSULTAS  EN

BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 973 450 974

Telf. 609 135472

 Nou serveri de làser (llum pulsada)

gaudeix d’aquest nou servei,

qualsevol dia de la setmana.

Reserva ja la teva hora!!

EL nostre sistema educatiu

Durant aquests dies, un Jutge ha ac-

ceptat per primer cop, admetre com a de-

licte, i no com una falta, l’agressió d’uns

pares a una mestra d’una guarderia.

Un fet que ens ha de fer pensar a tots,

ja que un dels temes més preocupants que

ens afecta a la societat d’avui, és l’educa-

ció i el sistema educatiu, al qual sembla

que no s’hi acaba de trobar el sistema ide-

al. La labor dels mestres i professors se

suposa que ha de ser la d’ensenyar conei-

xements, transmetre valors i crear la il.lusió

necessària als alumnes per pensar i apren-

dre, però la veritat és que avui, molts d’ells

estan desmotivats, cansats, i ens molts

casos deprimits. S’apunten com a possi-

bles causes el poc prestigi que té la pro-

fessió, la despreocupació de molts pares i

el desinterès dels alumnes, malcriats,

consumistes i partidaris de la llei del mínim

esforç.

Sempre seran necessaris els molts pro-

fessors existents amb vocació, que exer-

ceixin el seu treball amb responsabilitat,

però cal que la societat els reconegui la seva

dedicació a  la causa.

Però segurament, una de les causes que

ens ha portat a la situació actual és la falta

de disciplina. Aquest és un valor que s’ha

perdut en la majoria dels centres escolars i a

la majoria de les llars del nostre país.

Amb pocs anys, hem passat del mestre

que ens donava una estirada d’orelles i era

temut pels seus alumnes, als alumnes rebels

i desafiants i un professorat deprimit i

desanimat per la falta de recursos davant

d’aquestes actituds de l’alumnat.

Faria falta trobar un terme mig. No pot

ser que els centres escolars siguin cada cop

més, els protagonistes de les portades dels

diaris amb titulars de violència a les aules,

bulling, vandalisme, agressions a professors,

i fins i tot segrestos i assassinats en casos

molt extrems. La falta de disciplina és un

problema de fons que està interferint

greument a la qualitat del nostre

ensenyament, i per tant, del futur del nostre

país.

Què en penseu?...
Era al número 32 que vaig començar

a escriure el meu primer article per a la
revista GROC. D’això ja fa divuit anys.
Concretament va ser el mes de juliol de
1988. Durant unes temporades vaig es-
tar publicant quinzenalment uns breus
apunts sobre normativa ortogràfica i gra-
matical de la llengua catalana. Malgrat tot
el temps que ha passat, encara trobo
persones que em comenten que seguien

aquelles, diguem, classes no-presencials,
i que feien els exercicis i que esperaven
el proper número per comprovar i corre-
gir els exercicis realitzats. Després em
vaig dedicar a publicar articles d’opinió i,
darrerament, en la secció anomenada Què

en penseu? prefereixo solament desper-
tar l’interès sobre un tema i que el lector,
un cop llegit el meu article breu, hi digui
la seva a qui sigui i on sigui. Si no penseu
el contrari, us espero en el proper núme-
ro.

Josep M. Simón i Auberni

En portada:
Santa Llúcia 2006

BALAGUER
Les obres de la passarel.la
peatonal estaran acabades

el mes de maig de 2007

El Museu de la Noguera
acull un debat sobre l’Islam

a Balaguer, avui

COMARCA
Set residències participen al
projecte Avis Solidaris aquest
mes de desembre

Àger celebra la desena edició
de la seva Fira, el proper
diumenge 10 de desembre

CULTURA
Joan Manuel Serrat actua

aquest dissabte 2 de
desembre al nou pavelló

L’Escola de Música celebra
Santa Cecília amb un

concert minimalista

ESPORTS
El Balaguer guanya al Prat
4-3 i perd davant el Mataró per
la mínima

El Club Bàsquet Balaguer perd
per 84-82 a la pista del C.B.
Sant Fruitós
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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

Firauto 2006 tanca portes amb gairebé

un milió d’euros i 98 cotxes venuts
La nova ubicació al nou pavelló ha estat ben acollit per la totalitat

dels expositors que aposten per tornar l’any que bé, amb més espai

Uns 7.800 visitants, procedents gaire-
bé el 78% de Balaguer i comarca, el 20%
de la resta de Catalunya i un 2% de l’Estat
espanyol, han passat durant aquest cap de
setmana pel nou Pavelló Firal de Balaguer
per tal de presenciar el primer certamen
monogràfic que es celebrava en un nou es-
pai. Un espai que sens dubte i segons han
manifestat els propis expositors ha dotat a
la Fira d’un aire més professional.

La clausura de la Fira va córrer a càrrec
de José Ángel Flores, Subdelegat del Govern
de l’Estat a Lleida que es va mostrar sorprès
davant la quantitat de vehicles exposats a la
Fira així com també la qualitat presentada
en general, coincidint i destacant l’aspecte
més professional de la Fira.

També va voler destacar l’optimisme
mostrat per part de la majoria dels expositors
davant aquesta nova celebració, la qual cosa
indica que el volum de facturació i vendes ha
estat important i superior a les anteriors
edicions, amb la venda d’uns 98 vehicles i
representant uns resultats econòmics d’uns
980.000 Euros.

Pel que fa al 2n Concurs d’Habilitats al
volant Firauto 2006 organitzat conjuntament
amb les Autoescoles Paulino i Tena, destacar
que van arribar a participar 40 persones,
resultant guanyador Félix Mayoral, seguit de
Pere Costa i Benet Garrofé.

La propera edició de Firauto, retornarà,
amb tota seguretat al tercer cap de setmana
d’octubre, com en les anteriors edicions.

Una vintena d’expositors i

més de dos-cents cinquanta

vehicles exposats
A més dels habituals cotxes d’ocasió,
la Fira comptava amb motos i quads

Firauto s’ha convertit en la visita obligada de tots
els apassionats del món del motor.

L’edició d’enguany, a més d’una bona mostra de
vehicles de tota mena, des dels utilitaris fins als
vehicles 4x4, mostraven una qualitat important,
mostrant la important renovació del parc automobilístic
de les carreteres del nostre país, en els darrers anys.

A Firauto 2006 també hi hem pogut veure diferents
motocicletes i els cada cop més populars quads, que
han estat una de les màximes atraccions de la Fira.

Els més joves també han pogut gaudir d’un
magnífic circuit d’escalextric al vestíbul del pavelló.
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Laboratori

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

HORARI: diari de 9h a 11h.

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

- 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

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.

Organitzat per l’Institut Municipal Progrés
i Cultura, el proper dissabte 9 de novem-

El proper 9 de desembre, el carrer

d’Avall acollirà la Fira de Santa Llúcia
Més de quaranta expositors mostraran aquells productes típics de les

properes festes nadalenques en un mercat que durarà tot el dia

bre, el carrer d’Avall serà el marc d’una nova

edició de la Fira Mercat de Santa Llúcia, que

comptarà amb una quarantena de parades

d’arreu de Catalunya, amb tots aquells pro-

ductes típics de les properes festes nada-

lenques.

Els tradicionals torrons, els embotits, l’oli

de la darrera collita, els dolços, la coca, les

figures del pessebre, els ornaments nada-

lencs, i els populars arbres de Nadal seran

el centre d’atenció de la Fira de Santa Llúcia,

a partir de les 9 del matí i fins a les 9 del

vespre.

Tertúlia sobre immigració

femenina romanesa
Organitzada pels Serveis Socials del
Consell Comarcal i Dones d’Almatà

El passat dissabte 25 de novembre es va dur a

terme al Casal Cívic de Balaguer una tertúlia-taller

sobre la immigració femenina romanesa. L’acte,

organitzat per l’Associació Dones d’Almatà i els Ser-

veis Socials del Consell Comarcal de la Noguera

amb l’objectiu de promocionar el coneixement mutu

entre la població nouvinguda i l’autòctona. Aques-

ta és una de les activitats del programa Dones Aco-

llidores que organitza el Consell Comarcal de la

Noguera en col.laboració amb associacions de

dones de la comarca. El programa s’emmarca dins

dels 11 programes i actuacions que l’àrea de Ser-

veis Socials del Consell Comarcal de la Noguera té

previstos per aquest any en l’àmbit de la Ciutada-

nia i la Immigració. 
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Inicien les obres de construcció de la

segona passarel.la peatonal de Balaguer
L’obra, amb un termini d’execució de sis mesos, estarà acabada el
proper mes de maig, unint el carrer Almatà amb el Centre Històric

Les obres de construcció de la segona

passarel.la peatonal de Balaguer, sobre el

riu Segre, s’estan executant, i s’espera que

estiguin finalitzades durant el proper mes de

maig, ja que el termini d’execució és de 6

mesos.

La nova infrastructura unirà l’Avinguda

dels Països Catalans, a l’alçada del carrer

Almatà, amb l’Avinguda Francesc Macià, a

l’alçada del Xalet Montiu, obrint un pas des

de la zona de l’Eixample, cada cop més po-

blat per l’important augment de la construc-

ció d’habitatges en aquesta zona de

Balaguer, amb la zona de serveis del Centre

Històric, amb l’existència de serveis com el

Consell Comarcal, el Teatre Municipal, els

Jutjats, els Mossos d’Esquadra, la Guàrdia

Civil, els Serveis administratius de l’ImPiC,

la Biblioteca Margarida de Monferrat, el De-

partament de Benestar i Família, l’Escola

Municipal de Música o el Museu i l’Arxiu.

Les obres de construcció de la

passarel.la peatonal tenen un pressupost de

vora un milió d’euros.

El Museu va acollir el debat

sobre l’Islam a Balaguer
Taula rodona organitzada pel Museu de

la Noguera i el Consell Comarcal

El passat dissabte 18 de novembre es va dur a

terme al Museu de la Noguera la taula rodona:

“Balaguer i l’Islam d’avui”.

Organitzaren l’acte els Serveis Socials del Consell

i el Museu de la Noguera amb l’objectiu de promocionar

el coneixement mutu entre la població nouvinguda i

l’autòctona i fer un retrat fidel del passat i del present

de l’islam a Balaguer amb tota la seva heterogeneïtat.

Els ponents de la taula rodona van ser Carme Alòs,

arqueòloga i directora del Museu, Anna Perucho,

membre del Grup de Recerca del Gènere, la

Interculturalitat i dels Estudis Culturals de la

Mediterrània, Ahmed Moussa, com a membre de

l’Associació Musulmana de la Noguera, i Papa Madiouf

Diouf, president de l’Associació Africana de Balaguer

i comarca.
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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

L’Ajuntament d’Àger senyalitzarà un total
de deu itineraris turístics pel Montsec

Ha signat un conveni amb el Consell Comarcal de la Noguera
per col.laborar en la promoció turística de la Vall d’Àger

El Consell Comarcal de la Noguera i
l’Ajuntament d’Àger signen un conveni de
col.laboració en matèria de promoció turís-
tica. L’objecte del conveni és la senyalitza-
ció turística de deu itineraris de senderisme
que l’Ajuntament d’Àger ha identificat i dis-
senyat per tota la Vall d’Àger i la seva pos-
terior divulgació mitjançant la publicació d’un
fulletó específic de les rutes.

El conveni s’emmarca dins les accions
de promoció turística que el Consell
Comarcal, en col .laboració amb els
ajuntaments i el sector turístic de la comarca,
ha posat en marxa sota la marca “La
Noguera, Prepirineu de Lleida”.

Els itineraris de senderisme són els
següents: Corçà-Mont-rebei; Corçà-Castell de
Sant Llorenç; Corçà-Conclues; Àger-Sant Alís;
Àger-Pedra-Colobor; Agulló-Pla de les
Bruixes; Portal Solsdevila-Pont d’en Rosell;
Pont d’en Rosell-Via Romana -Torres de Cas;
Àger-Corçà i Portal Solsdevila-La Règola.

En total es fabricaran i col.locaran 138
senyals direccionals, als quals cal afegir-ne
dos més per cada ruta, que es col.locaran a
l’inici i final i que contindran el mapa de la
zona amb el croquis del recorregut. També
es col.locarà, a la població d’Àger, un gran
planell que contindrà el mapa de la Vall d’Àger
i on es dibuixaran les deu rutes.

El Consell Comarcal

col·labora en un curs de

monitors i directors d’oci
El Consell signa un acord amb la

Fundació d’Esplais Santa Maria de Núria

El Consell Comarcal de la Noguera impulsa
conjuntament amb la Fundació d’Esplais Santa Maria
de Núria un curs per a monitors i directors d’oci,
que es realitzarà en dues etapes per als joves
interessats de la comarca. La primera es durà a
terme durant les vacances de Nadal i més
concretament del 26 al 30 de desembre i la segona
durant les vacances de la propera Setmana Santa,
del 31 de març al 5 d’abril.

Aquesta Fundació coordina i recolça els centres
d’esplai i a la vegada porta a terme, la formació de
monitors i directors. Els asistents al curs, un cop
superades les proves, rebran el corresponet títol.
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 Continuen les rutes a peu per conèixer
les rodalies del terme d’Os de Balaguer
El proper diumenge 3 de desembre, es realitzarà la darrera sortida.

Os de Balaguer organitzà una nova sortida el
passat 12 de novembre.

Un grup de persones del terme i rodalies, van
realitzar una de les últimes sortides que s’han anat
realitzant durant aquest any. Es van realitzar visites
d’interès fent la ruta de: Os de Balaguer, camí
d’Aguilar, Sargany, damunt del Senyor, Creu del con-
vent, pou de gel i visita al Monestir de les Avellanes
i retorn cap al poble d’Os de Balaguer.

Va tenir una durada de tres ho-
res i mitja, fent les parades corres-
ponents. Abans d’arribar a la Creu
del Convent, es passa pel “Barranc
del Tenaller” on es pot apreciar una
vista meravellosa, es un barranc
molt estret, nét i amb molta ombra
que fan els pins i alzines.

Ja es donaven per acabades les
sortides aquest any, però com la
gent s’ha animat, si el proper dia 3
de desembre el temps acompanya,
el Víctor Troses, ja està preparant
una nova ruta: Os de Balaguer, Fo-
rat del Os, Guàrdia Alta, La Matella,
Tria Polls, Molí de San Josep i Os.

Es convida a participar en
aquesta darrera sortida a peu a tot-
hom que hi vulgui anar el diumen-
ge 3 de desembre a les 8 matí, des
de la Font de San Pitot d’Os de
Balaguer. Tan sols cal portar esmor-
zar.

Mà Oberta celebra la

Marxa de la Solidaritat
Un any més, coincidint amb la celebració de la

Fira de Santa Llúcia de Balaguer, el proper dissabte
9 de desembre, el col.lectiu Mà Oberta, celebrarà
la Marxa de la Solidaritat, per tal de recaptar fons
per als més necessitats de la nostra ciutat. La Mar-
xa s’iniciarà a les 15 hores i clourà a les 5 de la
tarda, a la Plaça del Mercadal, amb l’actuació del
grup d’animació infantil La Troca.

El dissabte 16 de desembre, durant el matí es
farà l’Operació Moneda, al Portalet.
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La Fira d’Àger arriba a la desena edició,
el proper cap de setmana del 9 i 10 de de-
sembre.

El programa d’actes s’obrirà el dia 9,
amb el Kabaret Literari i una actuació noc-
turna amb rumbes, garrots i garrotins amb
el grup «El último Bodeguin».

La fira obrirà les seves portes el diumen-
ge 10 a les 10 del matí. Durant el matí es
farà una demostració de vol d’aus rapinyai-

La Fira d’Àger arriba a la seva desena
edició amb una mostra de cetreria

res, així com la presentació de la carpeta
commemorativa de la desena edició de la
Fira «Ayera» i la inauguració de l’exposició
«10 anys de fira» a la Col.legiata.

Durant el matí es podrà visitar la Mostra
d’Oficis Artesans a la Plaça Major, la visita a
l’antiga farmàcia Montardit, l’Ofici de Raier,
una mostra de cetreria a la Col.legiata, una
exposició de micologia i la representació
teatral d’animació a càrrec de «l’Esponja».

Set residències participen a

la campanya Avis solidaris

Un total de 90 avis solidaris participaran a la
campanya d’enguany, realitzant tot tipus d’objectes
per posar-los a la venta durant el mes de desembre,
en els mercats i fires que es realitzen a la comarca.
Representants de les residencies de Balaguer, Os
de Balaguer, Artesa de Segre, Ponts i Cabanabona
han realitzat conjunts de bufandes i bolsos, ninos i
joguines, roba per a recent nascuts, roba de cuina,
arrecades, pulseres, anells i collars, entre d’altres, i
es poden adquirir a Os de Balaguer el 4 de desem-
bre, a la Fira de Santa Llúcia de Balaguer el 9 de
desembre, i als mercats de Balaguer i Artesa els
dies 16 i 17, respectivament.
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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

Toni Albà torna al Teatre

Municipal amb “Hop!era”
El proper diumenge 17 de desembre a

partir de les 7 de la tarda

El diumenge 17 de desembre, continua el cicle
de tardor al Teatre Municipal de Balaguer amb la
representació de l’obra «Hop!era» de Toni Albà i Jordi
Purtí, i interpretada per Alba Casera, Michelle Marie
Cook, Albert Gràcia, Enrique Hernandez, Francesca
Masclans, Judit Saula i Miquel Simó.

«Hop!era», és un delirant apropament per a tots
els públics al món de l’òpera. Des de la perspectiva
de l’humor i el teatre de gest, aquest espectacle
proposa una divertidíssima dessacralització del gè-
nere líric, amb grans dosis d’imaginació i sense bar-
reres artístiques ni intel.lectuals.

El cicle de tardor finalitzarà durant les vacances
de Nadal amb la representació de l’obra «Bon Nadal.
Els pastorets de la Crisi».

Gonçal Pérez presenta «De Gonçal a Gopal, un

any en xancletes per l’Asia i l’Oceania»

El proper divendres, dia 15 de
desembre a partir de les nou de la
nit i a la sala d’actes de l’Ajuntament
de Balaguer, es presentarà el llibre
«De Gonçal a Gopal, un any en
xancletes per l’Àsia i l’Oceania» de
l’autor Gonçal Pérez.

La presentació del llibre correrà
a càrrec de David Llorenç, sub-
director del diari «El Mundo
deportivo», i José Ignacio Huguet
“Zapas”,periodista.

Joan Manuel Serrat omplirà el nou pavelló amb

un públic incondicional a la música del cantautor
Tot és a punt per a que aquest

dissabte 2 de desembre, el
cantautor Joan Manuel Serrat om-
pli de gom a gom el pavelló nou de
la ciutat de Balaguer, per oferir l’es-
pectacle “100x100 Serrat”, un re-
pàs a la seva obra musical, amb  la
presència d’un bon grapat de can-
çons que deleitaran els seus més
incondicionals seguidors.

Les entrades poden adquirir-se
anticipades a Merceria Planes,
Keopp’s i Bàrbar de Balaguer, així
com en diferents punts de venta de
Mollerussa, Lleida i Tàrrega. A ta-
quilla podran adquirir-se des de les
7 de la tarda, del mateix dissabte 2
de desembre, fins a exhaurir-ne les

existències.
El pavelló obrirà les seves portes a les 21,15

hores i el concert està previst que comenci a partir
de les 22 hores.
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Alumnes del col.legi Nostra Senyora del Carme

guanyen el concurs Lletres de TV Lleida

L’Escola Municipal de Música celebra un

concert minimalista per Santa Cecília
El passat 22 de novembre, fes-

tivitat de Santa Cecília, patrona dels
músics, l’Escola Municipal de Músi-
ca de Balaguer va organitzar una
jornada festiva per als alumnes,
amb un berenar popular i un con-
cert de percussió minimal a càrrec
de Carme Garrigó.

Garrigó va utilitzar en el seu
concert diferents instruments en un
concert en que van gaudir petits i
grans.

La seva activitat musical se cen-
tra des de fa un parell d’anys en la
recerca de les possibilitats que ofe-
reixen obres escrites per a percus-
sió tractades com a material
coreogràfic, i no solament auditiu.

Les alumnes Sílvia Freixes, Sònia Fornés i Alba
Pujol, del Col.legi Nostra Senyora del Carme, han estat
les guanyadores de l’edició d’enguany del programa-
concurs televisiu “Lletres” organitzat per  Televisió de

Lleida i que va ser enregistrat els
passats dies 15 i 16 de novembre
al Teatre Municipal de Balaguer.
Aquest concurs, en el qual han
participat  alumnes de 3r d’ESO dels
diferents centres  d’educació
secundària obligatòria  de les Terres
de Lleida, es basa a lletrejar
paraules. Aquestes, tal com es van
superant les proves, van augmentant
en dificultat. Els requisits bàsics són
conèixer la grafia correcta de les
paraules, la seva accentuació i
dièresi quan sigui necessari, i
pronunciar adequadament cadas-
cuna de les grafies, sense cometre
castellanismes. És necessari
dominar l’ortografia.

Carme Garrigó, professora de percussió de l’Es-
cola Municipal de Balaguer utilitza instruments poc
usuals, com el cos, el triangle o un dels més popu-
lars com és ara la Kalimba.

Indesinenter
Burxes descontrolades
assalten el camí, carretera endins,
llarga, sinuosa i aspra.
És un bé de Déu tornar cansat a casa,
plena la motxilla de fets i de propòsits
i abocar l’amor
al cistell sol.lícit de l’amor antic.
Filtro les paraules dolçament
al rostoll ressec, a l’alzina pobra
de l’estiu d’enguany
on canten les cigales.
Les voreres són un forn,
però parlen com fa el poble.
Sempre surt algú
pel carrer o a dins de casa,
que es recorda que existim.
La conversa és tan escassa!
La conversa tonifica, vivifica,
és el dins.

Miquel Trilla

CAMPANYA
DONACIÓ DE SANG

Amb una vegada, no n�hi ha prou!

Divendres 1 desembre de 17:00 a 21:00 h

Dissabte 2 desembre de 10:00 a 14:00 h

Al vestíbul del Teatre Municipal de Balaguer

Menjars casolans • Menú diari • Carta
Hostal Nou, s/n  -  25680 Vallfogona de Balaguer - Tel. 973 44 50 59
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Balaguer (ref.0212)
Crta. Camarasa, 3 hab,
76m2, cuina-menjador,
galeria, terrassa, sense

mobles, a reformar.

Balaguer (ref. 0213)
Crta. Camarasa, dúplex,

6 hab., super equipat.
Doble plaça de garatge.

Gerb
Obra nova, casa

unifamiliar, 2 plantes,
garatges i jardí.

¿ger (ref: 0203)
Oportunitat!Casa per a

viure, dos focs a terra, 4
hab., 3 plantes.

Balaguer
Zona variant,

apartament, 2 hab.,
moblat, obra nova.

Balaguer
Barri del Secà. Cases

unifamiliars d’obra nova.
Pàrking de 2 cotxes, 4
hab., terrassa superior.

Cambrils (La Llosa)
Apartaments a 1ª línia de mar,
2 i 3 hab., de 222.347 e, amb

pàrking, 287.475 e, 288.485 e
i 342.577 e sense pàrking.

La Sentiu (ref. 0223)
Terreny per construïr:
planta baixa+2 pisos.

Preu: 42.070 e.

Balaguer (Oportunitat!!)
Pis c/ Bellmunt, 3 hab., 1
bany, cuina, menjador,
60 m2. Preu: 96.000 e.

Li ajudem a vendre el seu pis, o li

comprem. Financem el seu pis a mida.

Unifiqui els seus préstecs amb una

única quota.

Truqui’ns i l’informem.

Golejadors del C.F. Balaguer

1. Vilanova ................ 31

2. Girona ................... 29

3. Reus ..................... 28

4. Sabadell ................ 28

5. Gavà ..................... 27

6. Santboià ............... 24

7. Mataró .................. 23

8. Manresa ................ 18

9. Castelldefels ......... 17

10. Premià ................ 17

11. Masnou ............... 17

12. Palamós .............. 16

13. Barcelona C ........ 16

14. Prat .................... 15

15. Palafrugell ........... 15

16. Rapitenca ............ 12

17. Europa ................ 12

18. Blanes ................ 12

19. Balaguer ......................... 12

20. Peralada ............. 11

Classificació Tercera Divisió

1. Ermengol .................. 4

2. Parra ......................... 3

3. Isma .......................... 2

4. Juanjo ....................... 2

5. Tenorio ...................... 2

6. Giribet ....................... 2

7. Sisco ......................... 2

8. Gabernet ................... 1

9. Figuerola .................. 1

El Balaguer amb una
victòria i una derrota en
els darrers dos partits,
continua en la zona bai-
xa de la classificació, tot
i la seva millora en el joc,
que fa pensar que en les
properes jornades po-
dria deixar aquesta zona
de descens. L’equip va Ermengol

El Balaguer guanya al Prat per 4-3 i

perd per la mínima al camp del Mataró
En els dos darrers partits disputats, l’equip ha mostrat una millora

important en el seu joc, i l’equip es conjura per guanyar al Santboià

El Balaguer tot i continuar en la zona de
descens, ha mostrat una important millora de
joc en els dos darrers partits disputats, tant a
casa contra el Prat, en el que va guanyar per
4-3, en un partit en que els vermells van gau-
dir de moltes oportunitats per marcar, men-
tre que el Prat va aprofitar les tres úniques
ocasions per posar la por al cos en els mi-
nuts finals. Amb dos gols d’Ermengol, un de
Sisco i un de Tenorio, l’equip va mostrar ca-
ràcter i il.lusió per tirar la campanya endavant,
i així es va tornar a veure en el partit que van
disputar el passat diumenge a Mataró, en un
encontre que els balaguerins no van merèixer
perdre.

El Balaguer va fer un bon plantejament
del partit, i fins al minut 83 va tenir el rival

controlat, esperant la seva oportunitat. A fal-
ta de set minuts, el Mataró va marcar, i el
Balaguer va buscar l’empat a la desespera-
da, cosa que va aconseguir en el minut 93,
però amb tant mala fortuna que un minut més
tard, el Mataró aprofitava un xut creuat per
marcar el 2-1, evitant que el Balaguer s’en-
dugués un merescut punt de Mataró.

Ara, els jugadors s’han conjurat per
aquest diumenge, per vèncer al Santboià, un
rival difícil, fent que els tres punts es quedin
a casa, abans de la visita el proper dimecres
6 de desembre a Castelldefels i rebre les
dues visites consecutives a casa, de l’Europa
el dia 10 i  la Rapitenca, el dia 17. Dos rivals
directes en la zona baixa de la taula
classificatòria.

donar una molt bona imat-
ge tant al partit contra el
Prat, en que va aconseguir
un ajustat  4-3, com en la
derrota a Mataró per 2-1.

Ermengol amb 4 gols
és el màxim golejador de
l’equip.
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Gisela Ramoneda guanya el

Memorial Pijuan d’Escacs
El dia 11 de novembre, durant les festes del Sant

Crist d’aquest any es va celebrar, un any més, el tor-
neig escolar Memorial Pijuan. Enguany el torneig
comptà amb més de 60 nens i nenes de tots els cen-
tres escolars de Primària i Secundària de Balaguer,
que van assegurar l’èxit  del torneig una edició més.

La campiona absoluta va ser Gisela Ramoneda,
seguida de Cristina Coll i Alex Farré. A la tarda, al
vestíbul de l’Ajuntament de Balaguer es van celebrar
les tradicionals simultànies de la Festa Major,
patrocinades per l’Ajuntament de Balaguer i que es
celebren de manera ininterrompuda des de l’any 46.
Aquest any les simultànies es jugaren amb el Mestre
Internacional d’Escacs Joan Mellado: el mestre va jugar
contra 25 jugadors de la ciutat de Balaguer i va jugar
durant 4 hores, amb un resultat de 22 victòries i 3
taules; val a dir que el nivell dels jugadors que va tenir
enfront el mestre va ser considerable i el resultat final
espectacular.

Nova derrota del Cristec per 7-8, en el
partit que l’enfrontava al Martorell.

Els barcelonins s’emporten els 3 punts al
desfer l’empat en els darrers segons de
l’encontre front un Cristec que va anar a
remolc en el marcador durant els 40 minuts
de partit, però que va tenir les seves opcions
a victòria en un final trepidant que va confirmar
que els de La Noguera no tenen sort en els
finals ajustats.

La primera meitat va estar dominada pels
visitants. Al minut 13 el Martorell ja gaudia
d’un important avantatge en el marcador  per

El Cristec cau derrotat per 7-8 davant

el Martorell amb un final emocionant
Després de remuntar un 4-7, els balaguerins van situar-se amb

l’empat a 7 gols fins a 6 segons de la conclusió del partit

1-4. El Cristec, però, va reaccionar en el tram
final del període i va reduïr diferències fins un
ajustat 3 a 4 abans del descans.

El segon període va ser més igualat d’inici,
però els visitants van aconseguir tornar a
ampliar distàncies fins al 4-7 a manca de
només 2 minuts per a la fi del partit. Els locals
no van perdre la fe en la remuntada i en només
minut i mig van marcar 3 gols, arribant-se a
un poc previsible 7 a 7 quan encara restaven
30 segons per a la conclusió, però després
d’una clara ocasió local va ser el Martorell
qui va desfer la igualada a 6 segons del final.
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El Club Bàsquet Balaguer va perdre de
dos punts a Sant Fruitós amb tant sols 9
jugadors, fent un partit molt seriós de prin-
cipi a fi.

A la fi del primer període, el marcador
reflexava un clar 12-27 pels balaguerins,
imposant el ritme que més li convenia i rea-
litzant un bàsquet fàcil i sense complicar-se
la vida en defensa. Aquesta va ser la tònica
del partit, fins al tercer quart, en que els

El Club Bàsquet perd a Sant Fruitós

després de moltes jornades guanyant
La falta d’efectius, ja què va viatjar amb tan sols 9 jugadors, van

mermar l’equip en els minuts finals, a causa del cansament acumulat

locals perdien per 48-64.
En el darrer període tot va tornar-se en

contra dels interessos balaguerins, donat el
cansament i les solucions fàcils en atac que
s’havien produït en els primers tres quarts,
no sortien i la defensa cada cop donava més
facilitats a l’atac local.

Això va facilitar al Sant Fruitós a posar-
se per davant amb un 80-79 a falta d’un
minut, i a falta de 18 segons el marcador
reflexava un 92-79, que va ser igualat a fal-
ta de 6 segons amb un triple del Balaguer,
però un error defensiu va permetre als lo-
cals creuar tot el camp, i doblar la pilota a
un jugador que es trobava totalment sol sota
cistella per marcar just quan sonava la
bocina que anunciava la fi del partit, amb un
marcador de 84-82.

Pel Balaguer el màxim anotador va ser
Toni Palazón amb 19 punts, seguit de Xavi
Solà amb 13 punts.

El Club Tennis Taula

Balaguer perd a Santiago
El 19 de Novembre, les jugadores del CTT Balaguer-

Villart Logístic es van desplaçar a Santiago de Compostela
per enfrontar-se al tercer classificat de la lliga, l’Arteal
Santiago TM.

Les balaguerines van començar amb mal peu ja què
l’equip contrari, amb una curiosa alineació, es va jugar el
tot pel tot creuant a la seva jugadora oriental, Zhipei Wang
amb la romanesa Loredana Raduta i els va sortir bé ja
què la primera s’enduia la victòria per 3 jocs a 0, tot i fer-
ho amb uns parcials molt ajustats. Seguidament, Marta
Gatnau va caure per idèntic resultat davant Mª Teresa
Nine. Anna Biscarri donaria el primer punt en guanyar per
0-3 a Montserrat Vàzquez, però el dobles tornaria a ser
la creu de Biscarri-Raduta que perdrien davant Wang-Nine.
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GERB

Es ven casa al
centre, 6 hab.,

cuina-office, calef.,
pàrking, pati. Molt

àmplia.

Ref. 40085

Zona Carmelites,
pis de 80 m2, 3

hab., cuina-office,
gran balcó exterior.

Oportunitat

Ref. 40088

Zona Passeig de
l’Estació, pis

reformat, 3 hab.,
bany complert, calf.
gas indiv. Bon preu!

Ref. 40011

Zona crta.
Camarasa. Dúplex,

200 m2, 7 hab.,
moblat, a/a,

pàrking.

Ref. 40089

Zona Carmelites,
reformat, 4 hab.,

mejador-sala, bany
complert, calf. gas

indiv. Bon preu!

GERB

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

Calef. gasoil.
Impecable.

Ref. 40079

Zona c/Urgell.
Seminou, 90 m2, 4

hab., 2 banys,
cuina-office. Opció
pàrking. Bon preu.

Ref. 40066

Zona Pere III, 200
m2, 5 hab.,2 banys,
calefacció central.

Oportunitat.

Ref. 40081

Zona Escola Pia.
Pis de disseny, 110

m2, 3 hab., 2
banys, cuina-office.

Vine a veure’l!

Ref. 40008

Zona Secà, 65 m2,
3 hab., reformat,

solejat (econòmic).

Ref. 40083

Crta. Camarasa.
Semi-nou, 90m2, 4
hab., parquet, cale-

facció,solejat.
Bon preu.

Ref. 40069

Dúplex de 110 m2,
3 hab., terrassa

gran , vistes al riu.
Estat impecable.

 El CF Balaguer presenta una litografia

d’Antoni Collado pel 90 aniversari
L’artista balaguerí més internacional, col.labora amb l’entitat

El proper dia 9 de desembre, a les 7 de la tarda,
el Club de Futbol Balaguer presentarà els actes de
celebració del 90è aniversari de l’entitat esportiva,
fundada la temporada 1916-1917, essent l’entitat
esportiva més antiga de la nostra ciutat.

Durant la presentació dels actes que es duran a
terme durant la temporada, per tal de commemorar
l’efemèride del Club Futbol Balaguer, es presentarà
també la litografia realitzada per l’artista balaguerí,

de fama internacional, Antoni
Collado, que podrà adquirir-se al
final de l’acte, pel preu de 75 e.

De l’obra d’art, que fa referèn-
cia al 90 aniversari de l’entitat, s’en
ha editat un total de 500 litografi-
es, numerades i signades per l’ar-
tista, i que es podran adquirir els
propers dies en diferents establi-
ments col.laboradors de la ciutat.

Aquesta litografia, serà sens
dubte un bon regal de cara a les
properes festes nadalenques, pels
aficionats al futbol ,i també pels afi-
cionats a l’art.

Durant la temporada, el club  or-
ganitzarà diferents actes, entre par-
tits de futbol, l’edició d’un llibre amb
la historia del club, i un dinar de
germanor que vol reunir tots aquells
balaguerins que han tingut a veure
amb el club vermell al llarg d’aquets
90 anys d’història.

Els Pescadors lliuren els

premis final de temporada
Marcos León va proclamar-se campió de la tem-

porada de pesca d’enguany amb un total de 118,5
quilos, seguit per Albert López amb 83,4 quilos.

En nombre de peces, el campió va ser Miguel
Puertas amb 218 peces, mentre que Josep León
s’emportà el premi a la peça major de 5,3 quilos.
Marcos León amb 591 punts és el campió de la re-
gularitat, mentre que Judit Serrano és la campiona
infantil amb 9,3 quilos.
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VOL COMPRAR O VENDRE

pisos, cases, locals, parcel.les, traspàs de negocis
Visiti’ns al Passeig de l’Estació, 1 baixos de Balaguer, tel. 973 445 705

El passat cap de setmana, 18 i 19
de novembre, es va iniciar el tradicio-
nal Circuit Català de Trofeus de Nata-
ció. Amb la participació de nedadors
de tot l’estat i europeus.

Tres nedadors del C.E.N.Balaguer
van realitzar les marques mínimes per

Bon paper del Club Natació

Balaguer en diferents competicions
Els nedadors balaguerins treuen bons resultats als

campionats celebrats a Granollers i Lleida

participar-hi; l’Eric Demarchi en els 100
metres lliures va classificar-se en el lloc
31 amb un temps de 55 segons i 36
dècimes, la Marina Vergés en els 800
lliures va quedar en el lloc 12 amb un
temps de 10 minuts 36 segons i 77
dècimes, i la Cristina Marquina en els
50 metres braça va obtenir la posició
15 amb un temps de 37 segons i 89
dècimes.

El Circuit es va estrenar aquest any
de la millor manera possible. I és que
el Trofeu Ciutat de Granollers va  estar
escollit pel nou director tècnic de la
RFEN, Maurizio Cocconi, com a prova
per a fer les mínimes pel Campionat
d’Europa de Helsinki en piscina de 25
metres que es farà del 7 al 10 de de-
sembre.

D’aquesta manera els nostres ne-
dadors van poder nedar amb nedadors
de la talla de l’Erika Villaecija (campio-

na d’Europa), Eduardo Lorente (l’any
passat millor marca mundial en 50 lliu-
res), entre altres nedadors que han
participat en diverses olimpíades i
mundials de natació.

D’altra banda, el dissabte dia 4 de
novembre van participar en una com-
petició que es va celebrar a Lleida. Era
la primera jornada de lliga per les ca-
tegories G1, G2, G3.

Els resultats que van aconseguir
els nostres nedadors van ser els se-
güents: als 800 lliures Marina Vergés
en 1a posició, també va quedar pri-

mera en els 2000m esquena i
Aurembiaix Profitós en 2a posició i
3a en els 200m esquena. En els 100
papallona, Anna Auberni en 1a posi-
ció, 2a en els 200 esquena.

En 100 braça els resultats van
ser,  Miquel López 1r, Daniel Bistuer
2n, Cristina Carrera 3a, Júlia
Alburquerque 5a, Marina Ferran 8a i
Blau Gardenyes 9a en les respecti-
ves categories.

En els 200 esquena van quedar
Miquel López 1er, Daniel Bistuer 5è,
i Cristina Carrera 3a.
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Fa molt, molt poc temps, en un petit país,
s’hi van fer les eleccions per escollir el nou
govern.

Era la jornada de reflexió, per primer cop
una jornada de reflexió que vam passar
menjant castanyes i panellets. La campanya
s’havia acabat. Tot era a punt. Alguns vam
descansar, d’altres van seguir descansant.
Vaig agafar el telèfon i vaig trucar al meu amic
Prudenci Ullviu, per veure com havia vist la
campanya.

Hola Prudenci, com has vist aquesta
campanya?

Doncs, la campanya, l’he vist dura i freda.
Dura per al teu partit, tots els partits han anat
en contra vostre. A veure, des de cert punt
de vista, és lògic, tots sabien que éreu l’únic
partit capaç de guanyar aquestes eleccions.
D’altra banda, he vist uns socialistes
desinflats, a remolc de les actuacions de CiU,
els d’esquerra a la desesperada i els
d’iniciativa, gratant tot el que podien d’aquests
altres dos socis seus.

Vols dir, Prudenci, que es podrà repetir
un panorama semblant al d’aquesta legislatura
passada?

Sí. CiU no ha tret els diputats suficients
perquè el tripartit no es pugui repetir. Montilla
ja es veu de president i a Carod’s House hi ha
masses ganes de poder. El principal i únic
objectiu d’aquets partits es governar a
qualsevol preu.

Sí, Prudenci, tens tota la raó. Ara, però,
et vull explicar una anècdota que va passar el
dia de la Festa Major. Tots els regidors, com
és tradició, vam sortir al balcó de l’Ajuntament
per veure la ballada dels gegants, tots
excepte els d’esquerra republicana. El motiu:
la bandera espanyola onejava a la barana del
balcó, evidentment per ordre de l’alcalde.

És que ja ningú té vergonya en aquest
país? En Carod i en Saura faran president en
José Montilla del PSOE i, a Balaguer, els dos
regidors d’ERC s’excusen de pujar al balcó
perquè la bandera espanyola els fa nosa. A
més, per acabar d’arrodonir-ho, fa dotze anys
que són socis de govern amb el Sr. Aguilà i,
en aquest “breu” període de temps, no li han

Contes Municipals o no!: Cues de Pansa
pas exigit al Sr. Aguilà que tragués aquesta
bandera. Ho sento molt, però, o no són el
que diuen ser o no tenen el que han de tenir
per obligar-lo a treure la bandera. O potser
és que el Sr. Aguilà els té per molt poc, o
potser els d’ERC en tenen prou amb la cadira
(dedicació exclusiva) del Sr. Escoda.

Prudenci, ja has sentit l’última frase
lapidaria del José Montilla? “El Sr. Mas no ha
guanyat les eleccions, les hem guanyat el
govern d’entesa, que sumem més diputats”.
És clar, home, ja no se’n recorden que la
legislatura passada una de les excuses de
formar el tripartit era que el Sr. Maragall tenia
més vots que CiU. Ara n’han buscat una altra:
“un govern d’entesa”, d’aquesta manera
segueixen al poder.

Doncs, per què no es presentaven a les
eleccions com un sol bloc? Entesa...

És molt fàcil. Perquè no haguessin pogut
realitzar aquesta excel.lent obra de teatre i
la gent els hagués vist el llautó abans d’hora.
I ara a “governar” que, si els surt bé i acaben
la legislatura, la gent de tot això ja no se’n
recordarà. Ja no es recorden que el Srs.
Zapatero i Montilla van fer fora de conseller
en cap el Sr. Carod. Ja no es recorden com
els Srs. Zapatero i Montilla van fer fora del
govern català el Sr. Joan Carretero, conseller
de governació. Ni els exconsellers d’ERC, ja
no es recorden que els Srs. Zapatero i
Montilla van manar al Sr. Maragall que els
fes fora del Govern. Això no té importància.
El que té importància és tornar a governar,
costi el que costi, fins i tot  canviant si cal la
decisió democràtica de la ciutadania. S’ha
acabat de confirmar, a ERC prefereixen i
anteposen la cadira abans que els ideals. I a
Balaguer, també. Ara, a la Carod’s House ja
canten: “Montilla presidente, Catalunya
independiente”.

Aquest altre conte ja s’ha acabat. Si no
us ho creieu, prou que és veritat i si d’aquí a
poc temps no el recordeu, no ho dubteu,
mengeu un bon plat de cues de pansa i ben
aviat el recordareu.

Josep Lluís Bonet i Juárez

Benvolgut amic

Com pots veure torno a estar amb tu. Aquesta vegada
t’has ben passat. Jo no he dit mai que volgués que gua-
nyés un o altre. Jo al juny et vaig dir que Catalunya neces-
sitava el que no tenia: un govern fort, i somiava amb una
CiU i un PSC amb coalició. Valsos, tangos i boleros eren
una figura imaginativa i esperpèntica que recreava a l’es-
crit, amb una bona dosi d’humor. Per cert et diré que érem
molts els que ho donàvem per fet, i potser mai sabrem si
sense humor ja s’havia confegit a la Moncloa entre el Sr.
Zapatero i el Sr. Mas. No ha estat així, pels anys que tenim
tots sabem que és una mica arriscat fer profecies, i quan
les coses es tornen massa fàcils embafen una mica. Però
jo no vaig fer cap profecia, creia i crec encara que era el
més convenient. Si tu llegissis premsa espanyola veuries
que encara avui, sembla amb tot pactat, uns gegantins
interrogants s’aixequen davant de la gestió del Sr. Montilla.
I aquí sí que et vull remarcar que aquest senyor a mi m’agra-
da molt i sempre ho he dit. Hi ha un pou de conseqüències
en la seva pujada a la presidència de la Generalitat que
“ara no toca parlant”.

En l’ambient hi ha una sospita de què ha d’arribar el
moment de donar una puntada de peu a l’anca d’algú, i
personalment no crec que el Sr. Montilla tingui l’aguant de
Maragall. Però si el té, amic meu, és i serà un problema
seu que els catalans tornarem a pagar. I és que en aques-
ta vida tot es tracta segons el tarannà de cadascú, jo en
concret m’he organitzat per poder-ho veure-ho i viure sen-
se mala fel, amb una conformació diríem quasi plàcida,
pot ser per aquest motiu vull pensar que ho faran bé.

És tot un detall que durant aquest interregne, tots ha-
gin estat tan mesurats, tan ben educats!, per arribar on ja
eren. Tots plegats semblen ben bé una colla d’amics do-
blegats davant de les responsabilitats que ja tenien. Recoi,
a veure si ara per la misteriosa llei que regula el fons de
les persones, s’haurà fet present l’home de poques parau-
les capaç d’inspirar seguretat.

De no parlar tant de Catalunya i més dels catalans. De
no voler “tenir la tristesa i la rancúnia de les coses inasse-
quibles. Que és una tristesa sense remei”, i que fins ara,
ha donat bons resultats en vots. De tenir molt present que
val més un mal veí conegut que no una imatge de nosal-
tres mateixos davant el mirall parlant de futurs utòpics i
deixant que el present es converteixi en un trist passat.

Som un país petit i desconfiat, amb més d’un cinquan-
ta per cent de la població al.lògena, en uns moments d’op-
timisme podem arribar a pensar que el camí fet pel Sr.
Montilla pot estar a l’abast de molts i errarem. El fet per
aquest home no és normal, és el fruit d’una voluntat i d’un
treball que no tots els nouvinguts estan disposats a fer, i
en la majoria dels casos no poden fer. Els hi falta el seu
tremp. És d’agrair que hagi reconegut totes les seves man-
cances, ni el Sr. Terradelles, ni el Sr. Pujol, ni el Sr. Maragall,
han reconegut mai cap defecte propi, sembla que tinguin
la perfecció infosa, és un llenguatge al que no estem acos-
tumats. Ell, el Sr. Montilla, ho ha fet en una tribuna pública,
i és que certes virtuts tenen una tendència a concentrar-
se com el capital, i també a no existir en certes butxa-
ques.

Ara, volgut amic, amb la paciència que et citava en una
passada carta, donem-los temps. Si ens calentem abans
d’hora ens torrarem, com antigament es feia, amb les pells
de conill.

C.G.A.
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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

Editen vuit contes infantils

sobre la vida dels animals
Eduard Solanes i Anna Puig, dos

balaguerins sensibles amb els animals

Els balaguerins Eduard Soanes i Anna Puig són
els autors d’una col.lecció de contes infantils sobre
la vida dels animals, que s’ha presentat el dijous 30
de novembre al Xalet Gramunt de Balaguer.

Eduard Solanes, autor dels textos dels contes, i
Anna Puig, autora de les il.lustracions, són uns ferms
enamorats de la natura, a la vegada estudiosos dels
animals i les seves costums en llibertat com pot
comprovar-se llegint aquests magnífics contes in-
fantils, però que també són molt recomanables per
a la gent gran.

En els vuit contes, ens parlen de diferents ani-
mals, expliquen les seves característiques, com vi-
uen i cada conte va acompanyat d’una fitxa amb una
fotografia de cada animal.

Els contes infantils es lliuraran setmanalment, els
dissabtes, a partir del proper  2 de desembre, amb
la compra del diari La Mañana, que és qui ha editat
la col.lecció que porta el nom de «Contes a la vora
del foc».

La Rosaleda programa monòlegs cada divendres

a la nit, i diferents concerts fins a finals d’any

La Rosaleda presenta la seva
programació amb monòlegs tots
els divendres a la nit, mentre que
pel proper 9 de desembre organitza
la festa dels DJ’s residents amb
Edgar Sanuy, Oscar Rios, Karles,
Pamies, Oriol i SOLIS.

El dia 14 de desembre actuaran
els “Freak Band” i el 24 al vespre
ho farà el grup “The Dust Queen”,
un dels millors grups de versions
del conegut grup Queen.

El Concert Pop-Gospel omple el Teatre Municipal

i deixa més de dues-centes persones fora

El passat dissabte 18 de
Novembre, al Teatre Municipal de
Balaguer, es va celebrar el IV concert
Pop-Gospel amb el grup “Balaguer
Music”.

La gran acollida de part dels
balaguerins va ser impressionant, ja que
més de 200 persones no van poder
entrar a disfrutar de l‘espectacle.

“Balaguer Music” va tornar a
transmetre una vida plena de  felicitat i
esperança per a tots els assistents.
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Iglesia Cristiana Palabra de Fe

Necessita:

• FERRERS

• PERSONAL PER

TREBALLAR L’ INOX

• COL.LOCADORS

Interessats trucar o enviar C.V. i foto actual

Pol. Ind. Eral s/n 25617 La Sentiu de Sió
Tel 973 108 108 Fax 973 108 118

www.vidresviola.es - vidresviola@vidresviola.es

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

PROFESSOR D’AUTO-ES-
COLA, 1500 e mensuals.
Requisit: Títol Oficial de la
DGT. Aconsegueix-ho
facilment i treballa. Informa’t
al 900315315, truca gratis.

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

SE PRECISA paleta. Razón
teléfono: 659433074.

E S Q U I Z O F R È N I A ,
trastorns bipolars i  de
personal itat, 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+80 m2 d’altell, al c/
Barcelona. Obra nova. Dos ni-
vells. Aparador de 12 metres.
Zona Escola Pia.Raó
973448273.

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

SE VENDE monovolumen
Lancia Phedra JTD 22 (128
cv), matriculado el 08/2003.
En buen estado. Muchos
extras, GPS, xenon. Precio:
16.000 e. Razón teléfono:
629411390.

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

SI T’AGRADEN ELS
LLIBRES, tens el Graduat
Escolar i busques feina per
tota la vida, treballa com
auxiliar de  biblioteques. Amb
la garantia de ser funcionari.
Informa’t ja al 900315315,
trucada gratuïta.

COMPRO PISO de segunda
mano en Balaguer, de particu-
lar a particular. Interesados
l lamar al telefono:
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 res-
tos de talleres. Interesados
llamar al: 973610087.

SE OFRECE mujer responsa-
ble para hacer trabajos de
limpieza y cuidar gente mayor,
en horario de tarde. Razón telf:
690380630.

MOSSOS D’ESQUADRA,
polícies locals, hi ha centenars
de places ofertades. Treballa
de funcionari, a la teva comu-
nitat i molt ben remunerat. In-
forma’t gratuïtament al
900315315.

CONSTRUCCIONS GER-
MANS VIDAL. Obra pública i
obra civil. 20 anys al servei de
la construcció. Trucar als
telefons: 973426180-
650760006-675802047.

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

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

ES PRECISA cambrer/a. Im-
prescindible experiència i par-
lar català. Raó telèfon:
600381763.

PERSONAL D’OFICIS, cen-
tenars de places lliures. Tre-
balla de funcionari, conserge,
ordenances, conductor, aju-
dant de residència. Preparació
garantitzada. Informa’t al
900315315 trucada gratuïta.

ES VEN Audi A3, 2000 TDi,
model AMBITION. Any 2003.
130.000 kilometres. Tots els
extres, llantes estrella, seients
calefactables, equip de so
BOSE, regulació lumbar elèc-
trica, faros xenon, porta es-
quís. Preu: 19.500 e. Interes-
sats trucar al telèfon:
687449890.

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

SE VENDE en Camarasa,
casa en perfecto estado, para
entrar a vivir. Muy buen precio.
Razón telf: 609352040.

S’OFEREIX senyora catala-
na, amb referències, per tre-
ballar per les tardes, planxar,
recollir nens o passejar avis.
Raó: 973447907 (trucar a
partir de les15:00 h).

SE VENDEN apartamentos
en la c/del Pont de 50m2.
Razón tel: 605066662 (a par-
tir de las 13 h).

S’OFEREIX contable amb ex-
periència. Hores a convenir.
Raó tef: 690398087.

DESPATX D’ARQUITEC-
TURA precisa personal tèc-
nic per l’elaboració de projec-
tes. Raó telf: 973448684.

ES VEN cadira de rodes amb
motor practicament nova, a
molt bon preu. Raó telèfon:
637454191.

TREBALLA DE FUNCIO-
NARI, centenars de places
lliures d’Auxiliars Administra-
tius, polícies, bombers, con-
serges i conductors. Truca
gratis i  t ’ informarem al
900315315.

ES PRECISA ajudant de per-
ruqueria. Raó: 973447820.

ES TRASPASSA botiga ben
situada. Interessats trucar al
telèfon: 638522561.

ES VEN fotocopiadora gran,
DIN A3, ampliació i reducció,
amb moble inclòs. Preu:
250e .  Raó telèfon:
610442936.

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

PROPERA CONSTRUCCIÓ
de cases adosades a Balaguer,
de 170m2+50m2 de zona
ajardinada. Raó: 651911369.

ES VEN pis de particular a par-
ticular, al c/d’Avall, amb vistes
al riu de 155 m2, segona plan-
ta, acumuladors de calor. Tot
reformat. Raó telèfon:
609135472.

ES PRECISA cambrera per a
discoteca a Balaguer. Raó telf:
660011175.

S’OFEREIX dona per feines
de la llar, cuidar nens, cuidar
gent gran, etc. Raó telf:
646067851.

ES PRECISA repartidor. Im-
prescindible carnet B1 o C1. In-
corporació immediata. Enviar
currículum al Cami d’Albesa, s/
n de Balaguer.

BUSQUEM autònom/a (règim
agrari general) de Balaguer o
rodalies, per treballar amb
equip de productors per comer-
cialitzar productes artesanals i/
o ecològics. Indispensable ve-
hicle propi. Raó: 973449369
(trucar de 17:30- 20:30 h).

ES LLOGA pàrking tancat al
c/Barcelona, zona Eixample.
Preu: 60 euros mensuals. Raó
telèfon: 973448273.

En donde quiera que vamos, hoy la gente se hace preguntas; preguntas
sobre el dinero, una salud mejor, trabajo, paz interior, el significado de la
vida. Es difícil encontrar respuestas reales, y a veces es doloroso, y a lo

mejor Ud. está experimentando este dolor.
Hay un lugar mejor, donde el dolor se transforma en poder, las heridas en

sanidad y el fracaso en victoria.
Iglesia Cristiana Palabra de Fe, ctra. de Camarasa, 25 - BALAGUER

Sedes a Lleida, Tàrrega, Artesa y Tremp.
Llamenos al telf. 973 446 457, nos comunicaremos con Ud.
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H O R A R I O D E O T R E N S

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 7 desembre a les 8 de la tarda del 14 desembre CLAVER

De les 8 de la tarda del 14 desembre a les 8 de la tarda del 21 desembre SALA

De les 8 de la tarda del 21 desembre a les 8 de la tarda del 28 desembre MARCH

900 308 308
Trucada
Gratuïta

etàletàletàletàletàl.....liquesliquesliquesliquesliques

ORENOORENOORENOORENOORENOM
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

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

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

ES VEN
local comercial de

117 m2+80 m2 d�altell,
al c/ Barcelona

Raó telf. 973448273
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