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De Nadal a Reis 2006-2007
El nou pavelló polivalent
acollirà el Parc Infantil i els
tallers didàctics durant les
vacances nadalenques

Club Bàsquet Balaguer
L’equip sènior masculí
continua a la part alta de la
classificació després de la
seva important victòria
davant el Montcada B

465

Pessebres vivents
Camarasa i Térmens tornaran
a escenificar la vida de fa
2.000 anys amb els
pessebres vivents

2a quinzena
desembre · 2006
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XAVIER RÚBIES RÚBIES
A.E.P.I. n. 300
CORREDOR DE FINQUES

Jacint Verdaguer, 19 baixos Tel. 973 44 79 58 - Fax 973 45 07 97 - BALAGUER

PISOS EN VENDA
- C/ Cervantes, 4hab., ascensor,
calef., 2 banys.
- C/ Jacint Verdaguer, dúplex, 220
m2, calef., a/a, pàrking.
- C/ Montroig, 4hab., ascensor, 2
banys, traster.
- C/ Molí de l’Esquerrà, 3hab.,
calef., reformat.
- Pl. Lope de Vega, 4hab., calef.,
ascensor.
- C/ Montsec, 2hab., calef.
- C/ Almatà, 3hab., calef., ascen-
sor.
- C/ La Plana
- C/ Josep Irla, 4hab., calef., as-
censor.
- C/ Balmes, 4hab, calef., ascen-
sor, 2 banys.
- C/ Gregori Marañon, 3hab.,
calef., reformat.
C/ Gregori Marañon, 2hab., calef.,
reformat.
- C/ Urgell, 3hab., calef., reformat.

- C/ Ramon Llull, 150 m
2
, 4hab.,

calef., ascensor.
- C/ Bellcaire, 3hab.
- C/ St. Diego de California,
4hab., ascensor, calef.
- C/ Barcelona, 126 m

2
.

- C/ Sant Crist, dúplex, terrasa.
- C/ Tarragona, 2hab., terrassa.
- C/ Tàrrega, 4hab., terrassa.

PISOS D’OBRA NOVA
- c/ del Pont, 2 habitacions +
pàrking.
- Pl. Pau Casals (d’ 1,2,3 habi-
tacions i dúplex).

PISOS DE LLOGUER
- Pis a Torredenbarra, 4 hab. per
setmanes

ALTELL EN VENDA
- Avd. Pere III
- C/ Urgell

ALTELL EN LLOGUER
- C/ Dr. Flèming
- C/ Jacint Verdaguer

PÀRQUINGS VENDA
- Venda C/ Sanahuja, tancat
1.800.000
- Venda/lloguer al C/ Urgell.
- C/ Dr. Fléming, 2 places.
- C/ Balmes
- C/ Cervantes
- Avd. Francesc Macià
- C/ Barcelona

PÀRQUING LLOGUER
- C/ Tarragona
- Pl. Joaquina Vedruna
- C/ Sant Lluis

MAGATZEMS VENDA
- C/ Urgell de 170m

2
.

- C/ Barcelona
- Avd. Països Catalans
- C/ Tarrega
- Pol. Ind. Camp Llong

MAGATZEMS LLO-
GUER
- Al C/ St. Crist, un de 125m

2
.

- C/ St. Lluís xanfrà C/ Sant Crist
- Locals al C/Gaspar de Portolà.
- C/ Alguer i al C/ Montroig
- Pl. Alguer
- Gasolinera el Faro 400 m
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- Local en lloguer Avd. Pere III
- C/ del Pont
- C/ Bellcaire
- Pol. Ind. Camp Llong

CASES EN VENDA
BALAGUER
- Casa barata al C/ Tarragona
- Parcel·la per const. 240m

2
.

- C/ La Plana
LA SENTIU DE SIÓ
- Finca amb casa rural
ALGERRI
- Parcel·les en venda
BELLCAIRE
- Cases de nova construcció.
Venda sobre plànol.

TORREDEMBARRA
- Pis en venda de 80m

2
 amb ter-

rassa, traster i parquing.
ELS MASOS DE MILLÀ
- Casa de poble amb pati.
ALCARRÀS
- Casa de 280 m

2

MENÀRGUENS
- Casa Nova de 700 m

2
.

TÉRMENS
- Casa de 3 plantes 90.000 e

PARCEL.LES EN VENDA
- A la Ràpita
- A Térmens
- A Castelló de Farfanya

Degut a la gran de-
manda de vivendes
de lloguer, sol·licitem
als propietaris que
posseeixin pisos des-
ocupats als qui els in-
teressi tenir una
rendabilitat en lloguer
o en venda, es dirigei-
xin a les nostres ofi-
cines, on se'ls infor-
marà ampliament del
sistema d'arrenda-
ment o financiació.
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Què en penseu?...
Dissabte passat  feia cua en un caixer

d’una d’aquestes naus on es troba de tot
i que per anomenar-les  anteposem al mot
mercat el prefix híper o súper. Mentre
esperava el torn, la caixera amb veu ama-
ble i de forma correcta va demanar a una
noia que li ensenyés la bossa de mà. La
noia, molt indignada, li digué que el que
havien de fer era posar càmeres si estaven
convençuts que la gent sostreia

productes. La petició de mirar en una de
les intimitats més femenines, malgrat no
agradi, s’ha generalitzat i hom s’hi hagut
d’avessar. Crec que a aquesta noia  i a la
seva família  els molestà la desconfiança
que despertaven per ser d’una altra ètnia,
encara que ella emprés un català força
acceptable. Ho vaig poder corroborar
quan exigiren que fes el mateix amb una
clienta que també portava bolso. Tant de
bo que s’acabessin les malfiances al
2007. BONES FESTES!

Josep M. Simón i Auberni

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

• CLASSES DE REFORÇ i MILLORA DE NIVELL
ESO i BATXILLERAT (totes les assignatures)
• UNIVERSITARIS
Agrònoms i forestals  |  Informàtica  |  Industrials  |  UNED
• CURSOS D’ANGLÈS, TOTS ELS NIVELLS
Preparació exàmens EOI
• ANGLÈS PER ADULTS

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

Telèfons
627 542 652
660 301 366

HORARIS INTENSIUS.

OBRIM ELS

DISSABTES AL MATÍ

Som a la Plaça
Mercadal

VINE A PROVAR-HO
GRATUÏTAMENT

SENSE CAP
COMPROMÍS

MATRÍCULA
GRATUÏTA

Bones Festes!!
Estem obert tot el Nadal

Consulta

Visites a domicili

Vacunacions

Cirurgia

Anàlisis

Aliments i complements

Servei de perruqueria

Pare Sanahuja, 27
Tel. 973 445584
25600 BALAGUER

URGÈNCIES:

Tel. 617 910071

Tot per l'animal de
companyia !

Del Nadal i les seves tradicions culinàries

El dia de Nadal és la commemoració
de la data del naixement de Jesús, tot i que
les antigues civilitzacions per aquestes da-
tes ja feien la celebració del naixement del
sol (el culte del sol), després del Solstici d’
hivern ( solstici=parada del sol) i existia la
simbologia de la lluita de la claror contra la
foscor amb el triomf final de la primera. Però
en la tradició, a part de celebrar la victòria
de la claror contra la foscor, també s’ajun-
tava la festa de l’acabament de la collita, i
recollida del bestiar.

Llavors el dinar que es celebrava per
Nadal, tenia el seu significat, com també
tots els ingredients i components:

Els canelons farcits amb carn, i els
galets (dits de gegant) de l’escudella, són
símbols de la victòria contra el gegant
que mermava els seus ramats i que
aquest dia se’l menjaven a trossos.

L’escudella estava realitzada amb brou
(caldo) anomenat “ de les quatre carns”.
Carn de porc, de vedella, de gallina i de
cabrit, per la simbologia de cada animal
amb els diferents sants. El vedell per Sant

Lluc; el porc per Sant Antoni; el cabrit per
Sant Joan; i la gallina per Sant Pere. Aquests
quatre sants guardaven a tots els que men-
gessin d’aquesta escudella.

Els galls de Nadal; a l’entrada de la reli-
gió dins de la tradició, que era de feia molt
temps, va dir-se que no es podria menjar
carn, cosa que no va agradar gens a la gent
que ho havia fet tota la vida. Llavors varen
acordar que els “capons” no eren conside-
rats com carn i tothom en podia menjar “Per
Nadal, ric i pobre menja gall”.

La tradició diu que ha de ser un capó
farcit amb productes de la terra: les figues
que eren el símbol de fertilitat i fecundació
de la dona; els pinyons que signifiquen la
fertilitat de l’home, animals i terra, i les amet-
lles torrades, o bé formant part de torrons o
pastissos que eren el símbol de la prosperi-
tat, degut a que és el fruit de l’arbre que
primer floreix després de l’hivern.

Que tots els lectors de GROC feu bona la
tradició i passeu unes bones festes
acompanyats dels vostres, tot desitjant-vos
un pròsper any 2007.

En portada:
Reis Mags d’Orient

BALAGUER
La Fira de Santa Llúcia

reuneix milers de visitants  i
una setantena de parades

El Casal de la Gent Gran ret
homenatge als socis que

han fet els 85 anys

COMARCA
Els premis als Joves
emprenedors del 2006 es
lliuraran a finals d’any

Continuen les sortides
per conéixer els voltants
d’Os de Balaguer

CULTURA
Els Pets actuaran al Teatre

Municipal de Balguer el
proper 20 de gener

Un alumne de l’IES Ciutat de
Balaguer guanya un premi

CIRIT d’investigació

ESPORTS
El Balaguer suma 5 punts en
els tres darrers partits
disputats a casa

El Club Bàsquet Balaguer
continua a la part alta després
de guanyar al Montcada
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Telèfons 618 382 661 / 650 604 581

Us desitgem unes Bones Festes

 El Parc de Nadal se celebrarà al nou

pavelló polivalent amb noves atraccions
Des del 27 de desembre fins al 4 de gener, els més petits gaudiran de

tot tipus d’atraccions i activitats organitzades per diferents entitats

Des de l’àrea de festes de l’Institut Mu-
nicipal de Progrés i Cultura de Balaguer,
s’està treballant en l’organització d’un nou
programa «De Nadal a Reis 2006-2007»
amb un gran parc infantil, tallers didàctics,
teatre infantil, concerts, i com a fi de fes-
ta, la gran Cavalcada dels Reis Mags d’Ori-
ent.

Els actes van començar  el passat di-
mecres 20 de desembre, amb el Concert
de Nadal a càrrec dels alumnes de l’Esco-
la Municipal de Música de Balaguer.

Del 27 al 31 de desembre i del 2 al 4
de gener, el nou pavelló polivalent acollirà
el gran parc infantil, amb inflables, la pista

de karts, el futbolí humà, etc. Atraccions
per a totes les edats de 2/4 d’11 del mati
a 2/4 de 2 del migdia i de 2/4 de 5 a les 8
de la tarda.

Una part del pavelló estarà destinat als
tallers didàctics de manualitats, i d’habili-
tats, com una gran pista d’scalextric, taller
d’escacs, i tallers de tennis taula, així com
el sector de la biblio-nadal, ludoteca,
videoteca i Hora del Conte, que per cinquè
any consecutiu, es portarà al parc infantil.

El preu de l’entrada al parc infantil serà
de dos euros durant tot el dia, tot i que els
nens i nenes es podran abonar al parc per
un total de deu euros, tots els dies.

Un parc infantil novedós

per al nou pavelló
La nova infrastructura farà més
confortable l’estada dels petits

Amb la instal.lació del parc infantil nadalenc al
nou pavelló polivalent de Balaguer, que va inaugu-
rar-se durant les passades Festes del Sant Crist, el
parc de Nadal guanyarà amb qualitat i confort de
cara als centenars de participants que diàriament
passen pel parc per tal de gaudir de les moltes atrac-
cions, activitats i tallers que allí si desenvolupen
durant els dies de vacances nadalenques escolars.

Amb la col.laboració de diferents entitats cultu-
rals, esportives i d’oci de la ciutat, els més petits
poden gaudir d’activitats i tallers que no tenen a
l’abast durant la resta de l’any, com tallers de
bonsais, de màscares, de malabars, o gaudir d’una
gran pista d’escalextric.

Bones FestesBones Festes
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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.

• Especialitat en esportistes

• Exploracions adults/infants

• Estudis computeritzats de

la marxa

• Plantilles personalitzades

• Cirurgia ungueal

• Control a diabètics
Av. Pere III, núm. 10-13 alt. 1r A
BALAGUER • Tel. 676 08 33 28
HORES A CONVENIR

• Ulls de poll

• Ungles clavades

• Berrugues

• Reflexologia

Créditos personales.

Desde 600 hasta

9.000e, SIN aval,

en 24h.

¡Consultenos!

La Fira Mercat de Santa Llúcia celebra-
da el passat dissabte 9 de desembre, al
carrer d’Avall de Balaguer, desde les 9 del
matí i fins a les 9 del vespre, va superar
totes les previsions, i van ser milers els visi-
tants que durant el dissabte van visitar els
més de cinquanta expositors que mostra-
ven els productes típicament nadalencs com
els arbres de Nadal, els torrons, oli, vi, dol-
ços, els ornaments nadalencs, i les clàssi-
ques figuretes del pessebre.

Un Patge Reial va recollir cartes als Reis

Milers de visitants superen les

previsions a la Fira de Santa Llúcia
Més de cinquanta expositors d’arreu de Catalunya van exposar i
vendre els productes típics de les properes festes nadalenques

entre els més menuts que durant el dia van
passejar-se per la Fira Mercat de Santa
Llúcia, acompanyats dels seus pares, men-
tre els alumnes de l’Escola Municipal de Mú-
sica, cantaven nadales al Mercat de Santa
Llúcia.

La Fira Mercat va estar valorada molt
positivament per la majoria dels expositors,
que han manifestat l’incrment important de
vendes i la seva intenció de retornar en fu-
tures edicions a la fira nadalenca de la capi-
tal de la Noguera.

La Troca participa un any

més amb Mà Oberta
El passat dissabte 16 de desembre es
va portar a terme l’Operació Moneda

Com ja és habitual, el mateix dia de Santa Llúcia,
es celebra la Marxa a la Solidaritat, organitzada pel
col.lectiu Mà Oberta, que recull fons per ajudar els
més necessitats de la ciutat.

Un bon grup de joves balaguerins van participar
a la Marxa durant el dissabte al migdia, i a partir de
les 5 de la tarda, la festa va acabar a la Plaça del
Mercadal, amb l’actuació del grup d’animació infantil
La Troca, amb les seves cançons de sempre i les
noves que van presentar en la seva actuació.

Els actes de Mà Oberta van continuar el passat
dissabte 16 de desembre, amb l’anomenada Opera-
ció moneda, al Passatge Gaspar de Portolà, i que va
comptar amb la participació voluntària de molts ba-
laguerins.
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c/ Sant Crist, 22 baixos, cantonada Dr. Fleming

Tel./Fax 973 451 393 - 25600 BALAGUER

LA PROMESA DE PILATES:

«Amb 10 sessions notaràs la diferència,
amb 20 la veuràs i amb 30 el teu cos haurà
canviat completament»
BENEFICI DEL MÈTODE PILATES:

- Músculs flexibles, forts i elongats.
- Increment de la força i el rendiment.
- Millora la postura.
- Prevenció de lesions.
- Redueix l’estres.

CONSULTAR HORARIS

Teatre, màgia, clowns i el Caga Soca,

complementen la programació infantil
El Teatre, el Museu i el pavelló seran els escenaris de les

diferents actuacions infantils durant aquestes festes nadalenques

El Teatre Municipal acollirà el proper 24
de desembre, el popular Caga Soca amb el
grup Alaigua!, a partir de les 5 de la tarda.
El preu de l’entrada serà d’un euro que anirà
destinat a la campanya «Regala un món mi-
llor, aquest any plouran joguines», amb la
col.laboració de Creu Roja Joventut i La
SudaTeatre.

El Museu de la Noguera també acollirà
l’espectacle infantil de petit format Miranius
de la companyia Pamipipa, el dimecres 27

de desembre a partir de les 6 de la tarda.
El divendres 29 de desembre, i a partir

de les 6 de la tarda, la companyia Teatre
Mòbil presenta l’obra Xarivari: cinc històries
explicades per dos clowns amb mala sort i
presentades en formats i tècniques d’ex-
pressió diferents.

Per últim, el dimecres 2 de gener la
Companyia Ai Carai presenta Contes Can-
tats i dibuixats, a partir de les 6 de la tarda,
al nou pavelló.

El parc infantil acull una

zona de tallers culturals
Hi ha un espai de ludoteca, biblioteca i

videoteca, i una zona d’entitats

El parc infantil ubicat al nou pavelló, acollirà una
zona de tallers on s’hi podrà trobar la ludoteca, bi-
blioteca i videoteca, un espai lúdic on es podrà lle-
gir contes, jugar als diferents jocs de taula i/o veu-
re pel.lícules infantils.

A la vora hi haurà la zona habilitada com a espai
de les entitats col.laboradores, com l’Associació
Catalana de Lleure Formatiu, el Club Escacs
Balaguer, el grup de Diables de Balaguer, el Club
Bonsai, la Societat de Pescadors Esportius, el grup
de malabars Dinastia Han, el Club Bàsquet Balaguer,
el club Slot Balaguer, i el Diari La Mañana, que un
any més organitzarà el concurs de dibuix del parc.
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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

L’arribada de Ses Mages-
tats els Reis Mags d’Orient, és
sens dubte, el moment més
esperat de tots els nens i ne-
nes de Balaguer i comarca.
El dia 5 de gener, a mitja tar-
da, es respira màgia, tendre-
sa i l’espectació es va fent
més gran a mesura que pas-
sen els minuts. A partir de les
6 de la tarda, el Passeig de
l’Estació s’omplirà de gom a

Els Reis Mags d’Orient

ompliran de màgia la nit del

proper 5 de gener
Milers de nens i nenes de la nostra ciutat,

esperen amb impaciència l’arribada dels Reis

gom per tal de rebre a
Melcior, Gaspar i Baltasar que
un any més arribaran amb el
tren.

Davant de l’Estació els
esperaran tres magnífiques
carrosses, il.luminades i de-
corades per a l’ocasió, que
l’organització de la Festa, jus-
tament amb els patges reials
han previst per a conduir-los,
en cavalcada, fins a la Plaça

del Mercadal, on seran rebuts per l’Alcalde
de la Ciutat, i els milers de nens i nenes que
els podran saludar, donar la carta on s’hi ex-
pressen els desitjos de petits i grans, i fer-
se les fotografies i gravacions de rigor, que
quedaran pel record.

 Després de rebre la visita de tots els
nois i noies de la ciutat, els Reis es retiraran
per a poder repartir tots aquells regals i ob-
sequis per totes les cases de la ciutat.

La Cavalcada començarà al carrer No-
guera Pallaresa, continuarà pel Passeig de
l’Estació, el Pont, el passatge Gaspar de
Portolà, fins arribar a l’escenari magnifi-
cament decorat, ple de llum i de color, de la

Plaça del Mercadal.
Durant la Cavalcada, Ses Magestats els

Reis Mags d’Orient i els patges reials repar-
tiran més de 500 quilos de caramels.

La Cavalcada comptarà un any més amb
la col.laboració de Creu Roja de Balaguer i
comarca, els membres del parc de Bombers
de Balaguer,  Protecció Civil de Balaguer i la
Policia Local. Tots ells tindran cura de la se-
guretat i que tot funcioni bé durant el trajec-
te de la Cavalcada.

La Cavalcada de Ses Magestats els
Reis Mags, sortirà de l’Estació de
trens i arribarà fins a l’escenari de

la Plaça del Mercadal

Els Reis Mags i els Patges Reials
repartiran un total de 500 quilos de

caramels durant el trajecte, pels
carrers de la ciutat
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 Presentades les conclusions de l’estudi

del pla d’igualtat d’oportunitats
Davant de més d’un centenar de persones, a la Sala d’Actes

La Policia Local estrena un

monovolum i una moto
La Policia Local de Balaguer va celebrar el pas-

sat 8 de desembre la festivitat de la seva Patrona,
presentant dos nous vehicles que s’incorporen al
parc mòbil municipal. Es tracta d’un monovolum i
d’una motocicleta Scooter, que han de facilitar les
tasques de la Policia local tal i com va manifestar
l’aclade de Balaguer durant l’acte de celebració,
juntament amb el regidor de la Policia Local, Miquel
Quilez, que van fer una recepció oficial a tots els
membres de la policia.

El passat divendres l’ajuntament de Balaguer va
presentar les conclusions del Pla d’Igualtat d’Opor-
tunitats a la ciutadania. L’acte va comptar amb l’as-
sistència de més d’un centenar de ciutadans i ciuta-
danes. Aquest Projecte és resultat d’un conveni sig-
nat entre l’Institut Català de les Dones i l’Ajuntament
de Balaguer amb la col.laboració del centre d’igual-
tat d’oportunitats de la Universitat de Lleida.

Elisa Moya Martín, tècnica encarregada de l’es-

tudi va exposar les conclusions,
acompanyada pel Tinent d’alcalde
Josep Baldillou i la regidora de Ser-
veis Socials, Participació i Dona,
Montserrat Serra.

L’ajuntament va rebre les
conclusions amb responsabilitat,
manifestant un moderat optimisme
pel fet que la ciutadania i les
institucions cada cop prenen més
consciència del problema de la
manca d’igualtat entre gèneres.

Malgrat aquest optimisme hi ha
molta feina a fer per superar les
carències detectades per l’estudi.

En nom de l’Ajuntament, els dos
regidors presents a l’acte es van
comprometre a tenir molt en
compte les conclusions exposades
i a continuar treballant en accions
concretes per tal de corregir i
millorar les deficiències detectades
en l’estudi.
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Bon Nadal i pròsper Any Nou

El passat dimecres va fer-se la clausura
del Taller d’ocupació de Balaguer. La dura-
da d’aquest taller ha estat de 12 mesos, del
12 de Desembre de 2005 al 11 de Desem-
bre de 2006, amb la participació de 8 alum-
nes. A més a més de la formació específica
del curs, les alumnes han rebut formació
compensatòria de tècniques de recerca de
feina, informàtica, medi ambient, prevenció
de riscos laborals, coneixement de la co-
marca i català. Un altre tret característic del
Taller d’Ocupació, és que les alumnes han

Cloenda del Curs del Taller d’Ocupació

d’auxiliar d’assistència social
Ha comptat amb la participació de vuit dones aturades majors de 25

anys, des del desembre del 2005 fins al desembre d’enguany

realitzat  pràctiques laborals, per la qual cosa
tenen un contracte de formació que els su-
posa un sou del 150% del salari mínim
interprofessional.

Les alumnes han realitzat les pràctiques
de treball dins el municipi de Balaguer als
diferents llocs: Residència Geriàtrica Sant
Domènec, Llar d’Infants Patufet i Associa-
ció de Disminuïts l’Estel.

Aquest Taller d’Ocupació té com a
objectiu facilitar la inserció laboral de les
alumnes treballadores.

Campanya de Nadal de

l’Associació de Comerciants

Balaguer 2021
“Aquest Nadal, regalem 10.000 euros”,

lema de la campanya nadalenca

L’Associació de comerciants Balaguer 2021, ha
iniciat una nova campanya comercial destinada a les
festes nadalenques, i a la que hi participen 150 es-
tabliments comercials de tot Balaguer.

Els compradors han d’aconseguir omplir unes
butlletes amb 3 segells d’establiments diferents, i
lliurar aquestes butlletes als mateixos establiments
associats, abans del 30 de desembre. El sorteig es
farà davant notari, el 3 de gener i es premiaran deu
butlletes amb mil euros cadascuna.

Els diners dels premis s’hauran de gastar el dia
5 de gener amb la compra de productes als dife-
rents establiments adherits.
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- Classes de repàs (Primària, ESO, Batxillerat...)
- Anglès a tots els nivells

- Tècniques d’estudi i de redacció

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

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

cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior

GRUPS REDUÏTS
PROFESSORS LLICENCIATS

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

Centre de Reforç Escolar

EINA ESTUDIS 2002, SCP

El Consell Comarcal lliura el premi Jove

Emprenedor a Cadora Sport de Ponts
El premi de dos mil euros s’entregarà en un acte oficial, el proper

30 de desembre, a la Seu del Consell Comarcal de la Noguera

El Jurat del Premi Jove Emprenedor de la
Noguera ha decidit atorgar el primer premi
de  2.500 e a Cadora Sport S.L de Ponts per
la creació d’un gimnàs que compta amb pis-
cina climatitzada i que organitza activitats
adreçades a diversos col.lectius.

Tanmateix el jurat ha decidit atorgar el
segon premi de 1000 e a Tàmil de Balaguer
per la seva feina destinada al treball amb
persones amb problemes comunicatius.

El premi és lliurarà el proper 30 de
desembre a les 18’30h hores a la Sala d’actes
del Consell Comarcal de la Noguera.
Posteriorment i com a cloenda de l’acte hi
haurà un concert de Nadal a càrrec de
l’orquestra Amalgama a  les 19 h al teatre
municipal de Balaguer.

El Premi Jove Emprenedor té l’objectiu
de fomentar l’esperit d’empresa entre els
joves de la comarca i d’estimular i promoure
els valors que distingeixen les empreses i
activitats econòmiques en general, organitzat
conjuntament pel Consell Comarcal de la
Noguera i la secretaria general de joventut
de la Generalitat de Catalunya.

El Jurat està format pel president del
Consell, Josep Roig, la representant de la
Secretaria General de Joventut, Emília Corona,
el representant de la Diputació,  Josep Maria
Pinent, el president de la Delegació de la
Cambra de Comerç a la Noguera, Ramon
Terés, el cap del Departament d’Agricultura,
Ildelfons Mateu, entre d’altres representats
del mateix Consell Comarcal.

Homenatge als avis de 85

anys del Casal de Gent Gran

El passat 15 de desembre el Casal de Gent Gran
de Balaguer va celebrar la Festa Homenatge als socis
que durant l’any han celebrat el seu 85è aniversari.

La Festa va iniciar-se amb una Missa Solemne a
partir de les 16:30 hores a l’església de Sant Domènec,
i a partir de les 5 de la tarda, al Casal de Gent Gran es
va celebrar una cantada de Nadales a càrrec de la
Coral «Veus Canores» del Casal, seguit del lliurament
d’obsequis i parlaments de les autoritats assistents a
l’acte, i després d’un piscolabis als homenatjats va
celebrar-se una sessió de ball fi de festa, amb coca i
moscatell per a tots els assitents.

En total, van ser 9 els avis que durant l’any han fet
els 85 anys i per tant van rebre l’homenatge del Casal
de Gent Gran i del Departament de Benestar i Família
de la Generalitat de Catalunya, del Consell Comarcal
de la Noguera i de l’Ajuntament de Balaguer.
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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

La desena Fira d’Àger de productes ar-
tesans i del Montsec, celebrada el passat
diumenge 10 de desembre, va acollir més
de vuit mil visitants i una setantena d’expo-
sitors d’arreu de les comarques catalanes i
aragoneses.

Aquest fet demostra la plena consoli-
dació d’un certamen firal en una vall, que
tot i tenir poca població, sempre s’ha ca-
racteritzat pel seu fort dinamisme, tant cul-

Vuit mil visitants i setanta expositors
omplen la Fira d’Artesans d’Àger

El President de la Diputació de Lleida, Isidre Gavín va ser el
responsable d’inaugurar el certamen el diumenge 10 de desembre

tural com econòmic.
Durant tot el matí, els milers de visi-

tants, vinguts majoritàriament de les pobla-
cions de la comarca de la Noguera, de
Lleida i fins i tot de les comarques
barcelonines, van poder adquirir els pro-
ductes típics de la vall, i d’aquesta zona
alta de la comarca de la Noguera, com l’oli,
els torrons, les ametlles garrapinyades, els
embotits i formatges, el vi, la mel, entre
molts d’altres productes artesans  i també
els típics productes nadalencs.

La Fira la va inaugurar el President de
la Diputació de Lleida, Isisdre Gavín, que
va destacar la importància d’aquest tipus
de certàmens com a dinamitzadors eco-
nòmics del territori, a la vegada que es
potencia el turisme interior, donat el gran
nombre de visitants que acostumen a tenir
aquestes fires de productes artesans, molt
lligats al propi territori.

Mostra d’artesans i

exposició 10 anys de fira
La Fira va acollir un any més la mostra

d’oficis artesans a la Plaça Major

La desena edició de la Fira d’Àger va oferir  un
any més, a tots els visitants presents, la Mostra d’Ofi-
cis Artesans, amb la presència a la Plaça Major de
la població noguerenca,  de diferents oficis que s’es-
tan perdent, o alguns que ja s’han perdut, al menys
en la seva modalitat artesana, com van ser els ma-
talassers, les filadores, entre molts d’altres oficis
artesans que en molts pobles i viles de Catalunya,
s’estan mostrant tal com eren, així com l’exposició
“10 anys de fira”.
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Térmens i Camarasa són dos dels molts munici-
pis repartits per tota la geografia catalana que pre-
paren el seu Pessebre Vivent des de fa molts anys.
En aquests anys, les diferents organitzacions del
pessebre sempre han volgut introduïr canvis res-
pecte d’anys anteriors, així s’ha anat ampliant i mi-
llorant amb les aportacions rebudes.

Els Pessebres Vivents de Camarasa i
Térmens esperen milers de visitants

Les diferents representacions s’iniciaran el dimarts 26 de desembre
de 2006 i s’acabaran el diumenge 7 de gener de 2007

La majoria de pessebres que
tenen un recorregut per carrers i
cases o en els nuclis antics dels seus
municipis, combinen les escenes
bíbliques amb la representació d’arts
i oficis que avui en dia ja no es troben,
o si més no, no són quotidians. Per
tant no únicament l’esperit nadalenc
és el que nodreix i dóna forces a les
diferents associacions i comissions
que preparen els pessebres, sinó
que l’esforç per guardar, respectar i
difondre les tradicions i oficis dels
nostres avantpassats esdevé un dels
factors decisius alhora de respondre
a la pregunta de perquè, tot i l’esforç
que significa preparar un pessebre
vivent, hi ha tants municipis que
s’esforcen per tenir-ne un.

Els diferents pessebres vivents
ens mostren i escenifiquen aquelles

escenes més clàssiques de la vida de Jesús, alternant-ho amb
escenes d’oficis de la gent del poble.

Les representacions es faran a Camarasa el dimarts 26 de
desembre, festivitat de Sant Esteve, el dissabte 30 de
desembre, el dilluns 1 de gener, el dissabte 6 i el diumenge 7
de gener, en una sola sessió a partir de les 7 de la tarda.

A Térmens, el  representaran el dimarts 26 de desembre,  i
els dies 1, 6 i 7 de gener de 2007, amb tres sessions diàries,
a les 18:30 h., a les 19:15 h. i a les 20:00 hores.

Com cada any s’espera l’assistència de centenars de
visitants i espectadors en cadascuna de les representacions
del Pessebre Vivent, tant de Camarasa com de Térmens, dos
dels pessebres més consolidats de les Terres de Lleida.
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Un grup d’unes 10 persones, van realit-
zar el passat  3 de desembre de 2006, una
ruta a peu pel terme municipal d’Os de
Balaguer.

Es va sortir del municipi d’Os i es va seguir

Continuen les sortides per les rodalies
de la població d’Os de Balaguer

El passat 3 de desembre, una desena de participants van recórrer la
Costa dels Terrers, el Forat de l’Os i el Molí de Sant Josep

la següent ruta: Costa dels Terrers, el Forat
de l’Os, Guardialta, La Matella, Triapolls, Molí
de Sant Josep i retornament cap a Os.

La bona temperatura, va fer que sembles
un dia de primavera i així doncs tots van poder
gaudir d’un meravellós paissatge. Cal
destacar la visita al Forat de l’os, que és un
forat on dins hi ha una gran cova, que té accés
per poder-la visitar.

Tres hores i mitja de caminada, valorada
molt positivament pels assistents, que es van
animar a tornar a sortir el passat el dia 8 de
desembre.

Víctor Troses és la persona que prepara
aquestes sortides i s’encarrega d’anar uns
dies abans a netejar l’accés per a facilitar la
sortida a la resta d’expedicionaris.

Os de Balaguer fon una

campana davant TVE
El passat  20 de desembre, organitzat

pel Ministeri de Foment

Aquest 20 de desembre a les 4 de la tarda es va
realitzar  a Os de Balaguer una «fosa de campana»
realitzada per l’especialista Abel Portilla.

L’acte estava organitzat pel Ministeri de Foment
del Govern espanyol i va comptar amb la presència
de les càmares de Televisió Espanyola que van gravar
la fosa de la campana.
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 Agricultura diposita la documentació

de les Cambres Agràries a l’Arxiu
Un total de 400 arxivadors de 27 Cambres Agràries de la comarca

Bellcaire celebra el Nadal

amb diferents actes
Bellcaire organitza les seves activitats nadalen-

ques a partir del proper diumenge 24 de desem-
bre, amb la recollida de cartes a càrrec del Patge
Reial a la plaça Major.

El dia de Nadal es farà la Cagada del Tió al Po-
lisportiu, i el dia 31 de desembre, es celebrarà el
Sopar de Fi d’Any.

Els dies 3 i 4, els més petits podran gaudir del
parc de Nadal i el 5 de gener s’acabaran els actes
amb la Cavalcada de Reis.

L’Oficina Comarcal del Departament d’Agricultu-
ra, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de
Catalunya, ha ingressat a l’Arxiu comarcal de la No-
guera 400 arxivadors de documentació de 27 Cam-
bres Agràries locals de la comarca.

Per a poder fer efectiva aquesta transferència
l’Oficina comarcal del DARP ha assumit les tasques
de classificació i inventariació de la documentació,
així com la desinfecció i desinsectació prèvies al seu

ingrés a l’Arxiu comarcal.
L’any 1993 les funcions de les

cambres varen ser traspassades a
la Generalitat de Catalunya que les
va dissoldre, deixant només les
quatre cambres d’àmbit provincial.
Acabaven així més de 50 anys de
vida d’unes institucions locals que
tenien el seu precedent en les
“Hermandades Sindicales de
Labradores y Ganaderos” (1939-
1977) i que havien estat creades
per defensar els interessos de la
pagesia de cada poble i per
gestionar i tramitar la seguretat
social, les subvencions i els ajuts
dels pagesos.

A partir d’ara, tota aquesta
documentació es troba a l’Arxiu
Comarcal de la Noguera a
disposició dels investigadors i
estudiosos que la desitgin
consultar.
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Soluciones

económicas para

retrasos, deudas,

embargos y subastas

¡Consúltenos!

“Qui no anuncia no ven”, exposició al

Museu de la Noguera fins al 28 de gener
L’exposició inaugurada el 15 de desembre, està finançada per l’Obra

Social Caixa Sabadell i organitzada pel Museu de Balaguer

L’Obra Social Caixa Sabadell presenta la
mostra “Qui no anuncia no ven! Els artistes
catalans i la publicitat (1888-1929)” al Mu-
seu de Balaguer del 15 de desembre al 28
de gener en una organització conjunta amb
aquest centre museístic. L’exposició mostra
els anuncis publicitaris creats per més de 50
artistes catalans durant el trànsit entre el se-
gle XIX i el XX.

L’exposició es podrà visitar al Museu de
la Noguera de dimarts a dissabte d’11:00 a
14:00 i de 17:30 a 19:30 i diumenges i festius
d’11:00 a 14:00. El museu es tancarà el 25
de desembre i l’1 de gener.

La mostra es basa en el llibre de Ricard
Mas Peinado, “Els artistes catalans i la

publicitat (1888-1929)”, publicat per Parsifal
Edicions. Reuneix anuncis gràfics creats per
54 artistes catalans al llarg de quatre dècades
que abracen el pas del segle XIX al XX.

“Qui no anuncia no ven!” era el reclam
predilecte per omplir els buits entre anuncis
en les revistes i diaris en català. Sota aquesta
consigna, tota una generació d’artistes van
adaptar el seu art als gustos més immediats
de la societat del seu temps, però
desenvolupant uns nous paràmetres artístics
de validesa universal que encara avui formen
part del nostre imaginari col.lectiu.

Entre els artistes més reconeguts
destaquen Opisso, Apel.les Mestres, Lola
Anglada, Casas, Picasso i Dalí.

Els Pets actuaran al Teatre

Municipal el 20 de gener
Les entrades per l’espectacle musical
es posaran a la venda el 8 de gener

El proper dissabte 20 de gener el grup musical
representant del rock català, els Pets, ens oferirà
un concert de les seves cançons més melòdiques
al Teatre Municipal. Aquest concert s’engloba dins
de la gira que el grup està realitzant per diferents
teatres de Catalunya, i que va iniciar aquest mateix
mes de desembre.

Les entrades per al concert podran adquirir-se
a partir del proper dilluns 8 de gener a les taquilles
del teatre o al Telentrada de Caixa Catalunya.

Amb aquest espectacle s’inicia el cicle d’hivern
del Teatre Municipal, just l’any en que l’equipament
cultural de Balaguer celebra el seu desè aniversari
des de la seva obertura.
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La Biblioteca Municipal Margarida
Montferrat de Balaguer va acollir dimecres
una hora del conte intercultural amb els con-
tes de la pell fosca a càrrec de la narradora
Sessi Sitjà.

L’acte va ser organitzat pels Serveis
Socials del Consell Comarcal de la Noguera
i la Biblioteca Margarida Montferrat, i el su-
port de l’Institut municipal de Progrés i Cul-
tura. Els nens i nenes van gaudir dels con-

La Biblioteca Margarida de Montferrat
acull una Hora del Conte Intercultural

A l’experiència hi han participat cinc biblioteques de la comarca: la
d’Albesa, de Ponts, d’Artesa de Segre, de Vallfogona i de Balaguer

tes de la pell fosca centrats fonamentalment
en l’experiència de la Sessi Sitjà que narra
històries de la tradició oral de l’Àfrica occi-
dental que ha recollit en els seus freqüents
viatges per aquelles terres. Una quarantena
de nens i pares van seguir i participar acti-
vament en l’activitat.

El programa l’hora del conte intercultural
s’ha dut a terme en col.laboració amb 5
biblioteques diferents municipis de la
comarca (Albesa, Artesa de Segre, Ponts,
Vallfogona de Balaguer i Balaguer) i s’ha
centrat en la sensibilització i el foment del
coneixement mutu i la interrelació.

Aquesta iniciativa és una de les activitats
de sensibilització adreçada al públic infantil
que s’emmarca dins dels 11 programes i
actuacions que l’àrea de Serveis Socials del
Consell Comarcal de la Noguera té previstos
per aquest any en l’àmbit de la Ciutadania i
la Immigració. 

El Teatre acull un nou cicle

de cinema infantil
Comença el 7 de gener i acaba l’11

de març, amb cinc projeccions

El Teatre Municipal de Balaguer acollirà un nou
cicle de cinema infantil, que començarà el proper
diumenge 7 de gener, amb la projecció de la pel.lícula
«Col.legues al bosc». El cicle continuarà el 14 de
gener amb «El corral, una festa molt animal», i l’11
de febrer amb «Monster House».

Les dues darreres projeccions es faran el 4 i 11
de març respectivament amb «Ciutat ratolí» i «Happy
feet, trencant el gel».
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Premi CIRIT per un alumne

de l’IES Ciutat de Balaguer
El passat dia 16 de desembre l’alumne de l’IES

Ciutat de Balaguer, Albert Arquer Cortés, va rebre un
dels premis CIRIT convocats anualment per la Gene-
ralitat de Catalunya.

El treball premiat , tutorat pel professor Salvador
Morera, consisteix en un projecte de “Automatització
dels moviments d’una persiana mitjançant l’ordinador”.

Aquests premis, convocats des de l’any 1982
pel Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació
Tecnològica (CIRIT), tenen l’objectiu de fomentar la
creativitat científica i l’esperit de recerca de l’alumnat
d’ensenyament secundari de Catalunya per tal que
s’animin a exercitar les qualitats que defineixen la
recerca científica.

El passat dia 17, la comunitat educativa
del Col.legi Nostra Senyora del Carme de
Balaguer es reuní per commemorar el Nadal.
Enguany es volgué sumar a aquesta felici-
tació nadalenca el reconeixement a una per-
sona nascuda ara fa 250 anys a Salzburg i
que, des de molt petit, fou un prodigi, con-
cretament en el camp de la música:
Wolfgang Amadeus Mozart.

Els diners que de manera voluntària es

El col.legi Nostra Senyora del Carme,
recapta fons per la Marató de TV3

L’àrea d’Obres i Serveis de l’Ajuntament de Balaguer, també dóna 690
euros per la Marató i Menàrguens organitza un “bingo castanyada”

recaptaren es lliuraren a la Marató de TV3
que enguany era dedicada a les malalties
de dolor crònic. La quantitat total fou de
2.363,31 euros.

D’altra banda, els treballadors de l’àrea
d’Obres i Serveis de l’Ajuntament de
Balaguer, també van fer una donació a la
Marató de TV3, de 690 euros, diners que
havien reunit per la celebració del dinar de
Nadal.

Per últim, el passat 28 d’octubre es va
celebrar a Menàrguens el «bingo casta-
nyada» per recaptar fons per la Marató,
organitzat per l’Associació de Dones La Clau.
Aquest any van recaptar-se un total de 820
euros. Al mateix temps, des del Departament
de Benestar i Família va organitzar-se una
conferència el 15 de novembre per informar
de tot el referent al dolor crònic, motiu pel
que es recollien els diners de la Marató
d’enguany de TV3.

Bones Festes
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Indesinenter
Nadal 2006

De dalt del cim d’aquest Nadal tan nostre,
al teu i al meu Nadal de cadascú,
hi ha mil camins, cruïlles que ens confonen,
preguntes hi ha que mai no sap ningú.
Potser la pau d’una mirada dolça
o el ressò blanc d’un pensament bonic,
potser el moment que resta a la memòria
o el gest amic d’algú que ens ha estimat,
qui sap potser si el bé i el mal alhora,
qui pot saber del tot el que és Nadal...!

Miquel Trilla

Crisi Perpètua ens porta els seus

particulars Pastorets al Teatre Municipal
L’obra es representarà els dies 25 i 26 de desembre a les 18 hores

Els propers dies 25 i 26 de desembre, festes de
Nadal i Sant Esteve, la companyia de Comèdies Crisi
Perpètua representarà al Teatre Municipal, l’obra «Bon
Nadal, els Pastorets de la Crisi» de Rafel Santapau i
Crisi Perpètua.

En la presentació de l’obra sens diu que; és possi-
ble que Josep i Maria fossin una parella d’immigrants
sense papers?. No sembla demostrat. El que si és
segur que eren okupes. La Crisi ens proposa una sèria

reflexió sobre aquest i altres temes
nadalencs, o no, això sí, sense aban-
donar el seu humor característic.

L’obra és interpretada per Josep
Carbonell, Maribel Andreo, Francesc
Vilalta, Carme Alós, Anna Nuñez,
Gemma Castell, David Taranilla,
Albert Bonet i els alumnes de l’Aula
de teatre de Crisi Perpètua, tots ells
dirigits per Rafel Molina.

Amb aquesta representació es
donarà per finalitzat el cicle de Tea-
tre de tardor 2006, del Teatre Muni-
cipal.

D’altra banda, durant tot el perí-
ode d’aquestes festes de Nadal, el
vestíbul de l’Ajuntament de Balaguer
acollirà l’exposició dels millors dibui-
xos del concurs de dibuix de Nadal,
que han realitzat els alumnes dels
diferents centres escolars de
Balaguer, durant aquest mes de de-
sembre.

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. 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. 40091

Zona Pere III, 80
m2, 4 hab., cuina i
bany reformats,
calef., gas indiv.,
balcó exterior.

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.

Ref. 40092

Ps.Estació, 1º pis,
160 m2, 6 hab.,

bany, terrassa. Ideal
per despatx o con-
sultori. Oportunitat.
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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

 Nou serveri de làser (llum pulsada)

gaudeix d’aquest nou servei,

qualsevol dia de la setmana.

Reserva ja la teva hora!!

L’Església Cristiana Paraula

de Fe celebra el Nadal
Després de l’acte religiós repartirà

aliments per la gent més necessitada

El proper diumenge 24 de desembre, l’Església
Cristiana Paraula de Fe, ubicada a la carretera de
Camarasa número 25, celebrarà el Nadal amb tot-
hom que hi vulgui anar, ja que l’acte és obert per a
tots el públic.

En acabar la celebració nadalenca, es farà el
repartiment d’aliments per a la gent amb necessitat
de Balaguer.

L’acte religiós començarà a partir de les 11,30
hores del matí.

L’Orfeó Balaguerí ofereix el  Concert de Nadal,

el dimarts 26 de desembre, a Sant Domènec

La Cobla Simfònica de Catalunya, oferirà el

Concert de Cap d’Any al Teatre Municipal
L’any 2007 no podrà començar

millor, musicalment parlant, ja que
serà la Cobla Simfònica de
Catalunya, sota la direcció d’Antoni
Ros-Marbà, qui oferirà el Concert
de música per a Cobla de Cap d’Any,
el dilluns 1 de gener a partir de les
7 de la tarda, al Teatre Municipal.

L’entrada per aquest concert
serà gratuïta.

Aquest concert forma part de
la Xarxa de Músiques de Catalunya
amb la col.laboració del Departa-
ment de Cultura de la Generalitat
de Catalunya.

D’altra banda, el divendres 29
de desembre a les 8 de la tarda, i a
Sant Domènec, tindrà lloc el Con-

Un any més, el proper dimarts 26 de desembre,
festivitat de Sant Esteve, l’Orfeó Balaguerí oferirà el
tradicional Concert de Nadal a l’Església de Sant
Domènec, a partir de les 8 de la tarda.

L’Orfeó Balaguerí oferirà les
populars cançons de Nadal i popu-
lars catalanes i d’altres països, en
un repertori musical selecte per al
públic balaguerí, que cada any, res-
pon a la cita del grup musical amb
més història de les nostres contra-
des.

El preu de l’entrada al concert
de Nadal és de 5 euros, tot i que
els socis de l’Orfeó que presentin
el carnet a la porta, tindran l’entra-
da gratuïta.

El concert constarà de dos
parts, i estarà dirigit per Enriqueta
Tena i Rubió i comptarà amb l’acom-
panyament de piano de Xavier
Sabaté i Carrové

cert de les Nines Solidàries, a càrrec de la pianista
Marta Mesalles i la soprano Maria José Rubies, en
benefici del projecte Càritas Balaguer. El preu de l’en-
trada és la compra d’una nina per 10 euros.
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Golejadors del C.F. Balaguer

1. Reus ..................... 37

2. Sabadell ................ 37

3. Girona ................... 36

4. Vilanova ................ 35

5. Gavà ..................... 34

6. Santboià ............... 26

7. Mataró .................. 26

8. Palamós ................ 24

9. Masnou ................. 23

10. Manresa .............. 23

11. Castelldefels (-1) .. 22

12. Europa ................ 20

13. Blanes ................ 19

14. Palafrugell ........... 19

15. Prat .................... 18

16. Premià ................ 18

17. Rapitenca ............ 17

18. Balaguer (-1) .................. 17

19. Barcelona C ........ 17

20. Peralada ............. 17

Classificació Tercera Divisió

1. Ermengol .................. 5

2. Parra ......................... 5

3. Sisco ......................... 3

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

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

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

7. Isma .......................... 2

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

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

El Balaguer ha su-
mat 5 dels últims 9
punts disputats a casa,
amb una victòria davant
el Santboià, i dos em-
pats davant de l’Europa
i la Rapitenca, que li han
fet deixar la cua de la
classificació, tot i que cal
recordar que el Balaguer
té un partit menys, el Jaume Nogués

El Balaguer guanya davant el Santboià i

empata amb Europa i Rapitenca
Al Balaguer li queden dos desplaçaments per acabar la primera

volta, als difícils camps del Castelldefels i del Reus

El primer equip del C.F. Balaguer ha  su-
mat cinc punts en els tres darrers partits
disputats al Municipal cosa que li ha donat
una mica d’oxigen per aspirar a sortir de la
cua de la classificació, on es troba immers
desde fa setmanes, tot i que ara, està acom-
panyat d’un bon grapat d’equips. Un total de
9 equips estan separats de tant sols tres
punts, i cal recordar que el Balaguer té pen-
dent un partit per disputar, el de Castelldefels,
que va quedar ajornat per la pluja que queia
el passat 6 de desembre, i que es disputarà
el proper diumenge 31 de desembre, a par-
tir de les 12 del migdia.

Com a nota positiva cal remarcar que
l’equip ha demostrat una important millora
del seu joc en aquests darrers partits, i de-

fensivament ha guanyat en consistència,
sobretot en els partits que va disputar da-
vant el Santboià i la Rapitenca. En aquesta
millora defensiva també cal remarcar les
grans actuacions que va realitzar el porter
Jaume Nogués, que va parar un penalty a
l’Europa quan tant sols faltaven quatre mi-
nuts pel final, i el resultat reflexava l’empat
a 2 gols, o les brillants intervencions da-
vant el Santboià i la Rapitenca, salvant al
seu equip d’encaixar els gols que haurien
pogut significar la derrota.

A l’equip que entrena el tècnic Emili
Vicente li falten dos partits per acabar la
primera volta, visitant els camps del
Castelldefels, el 31 de desembre, i del Reus,
el 7 de gener.

que disputarà el proper
diumenge 31 de desem-
bre a partir de les 12 del
migdia, al camp del
Castelldefels. El porter
Nogués, amb les seves
intervencions, ha salvat
més d’un punt en aquests
partits.
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El Club Bàsquet Balaguer aconsegueix

una ajustada victòria davant el Montcada
Els balaguerins van imposar-se per 92-90, després de la pròrroga

El C.B. Montcada es va presentar a Balaguer amb
un equip molt jove, però amb unes molt bones qua-
litats tècniques, que van saber mostrar durant el pri-
mer període del partit, portant un avantatge de 3
punts,  i donant mostra d’un bon joc. Tot i amb això
els de Balaguer, anaven marcant punts amb facilitat
tot i cometre molts errors.

El tercer quart va tenir més importància per
l’equip local, que va aconseguir igualar el marcador,

fent patent un augment d’intensitat
que es va notar gràcies a un canvi
defensiu.

Durant el quart període, l’equip
de Montcada revifava i això va fer
que el marcador s’ajustés fins al fi-
nal, ja quan el temps es va esgo-
tar, el marcador estava 80-80, ha-
vent d’anar a la pròrroga.

Aquests minuts extra, els dos
equips van estar disputant-se la
partida, a falta d’un minut la dife-
rència era d’un punt pel Balaguer.
Els 20 segons finals, els locals te-
nien la possessió i un altre empat
s’anunciava al marcador, però final-
ment una cistella dels de Balaguer
a l’últim segon gràcies a un rebot
ofensiu tirant des de l’aire, va do-
nar la victòria al C.B. Balaguer. Els
màxims anotadors del partit van ser
Albert Marvà amb 23 punts i Toni
Palazón amb 19.

Les veteranes del Club Tennis

subcampiones provincials

El Club Tennis Balaguer, en la categoria vetera-
nes femení ha aconseguit el subcampionat provinci-
al per equips, després d’una gran temporada.

L’equip estava format per Rocasio Guillaumet,
Rosa Garcia, Trini Solé, Ma Àngels Sanuy, Rosa Maria
Campàs, Teresa Domingo, Dolores Guiu, Yolanda
Latorre, Meli Alburquerque, Isa Bergel, Roser Rumí,
Roser Torruella, Isabel Pina, Cristina Cortés i Josefi-
na Cases.
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ASSESSORIA POLO
C/ Barcelona, 80 - BALAGUER

Tel: 973 445 924

- ES VEN casa a les Avellanes.
- 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

El Cristec venç a la pista del Castelldefels,
per 3 gols a 8, en el partit corresponent a la
12ª jornada de la Nacional “B”.

Els balaguerins milloren les seves darre-
res actuacions, i guanyen un rival directe en
la seva lluita per sortir de la zona baixa de la
classificació, mostrant la seva millor cara tant
ofensiva com defensiva. L’inici de partit va ser
força igualat, amb un Cristec que portava l’ini-
ciativa i un Castelldefels que jugava a la con-

Important victòria del Cristec a la pista

del Castelldefels per 3 gols a 8
Els balaguerins es col.loquen en la desena posició de la
classificació i descansaran fins el proper 13 de gener

tra. Els locals es van avançar al minut 3, però
l’equip de Jaume Canal van continuar insistint
i fruit del seu millor posicionament a la pista
van capgirar el marcador abans del descans
(1-3) amb gols de Víctor, Miguel i Capi.

L’inici del segon temps va mostrar la pitjor
cara dels balaguerins, que van veure com en
només un minut els locals van empatar el
partit.  Van continuar uns minuts de domini
local, on la figura del porter del Cristec,
Alberto va resultar providencial, però els
balaguerins van reaccionar a temps i van
tornar a agafar el comandament del partit.
Cortés de doblepenalti i Capi de xut llunyà
van ficar el 3 a 5 a manca de 5 minuts per a
la conclusió. El Castelldefels va jugar a la
desesperada amb porter avançat, però els
vermells van contrarestar defensivament a la
perfecció aquesta situació ampliant el
marcador fins al 3 a 8 final, amb gols de Xolo,
Albert i Capi.

S’està celebrant la Lligueta

de pesca del llúcio
S’han celebrat 5 jornades de les 8
que formen el campionat de pesca

Ja s’han celebrat cinc de les vuit jornades de
la Lligueta de pesca del llúcio, que se celebra els
diumenges al Partidor de Sant Llorenç de Montgai.

Actualment encapçala el campionat Marc
Adsuar amb 12 peces i 40,200 quilos, seguit de
Marcos León, amb 7 peces i 30,500 quilos i
Francisco Lorenzo, amb 7 peces i 16,400 quilos.

La peça major que s’ha pescat era un llúcio
de 11 quilos per José Maria Asenso.
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Ana Matnazde guanya el campionat absolut

d’Escacs Femenins de Catalunya a Balaguer
La primera jugadora lleidatana del campionat ha estat la balaguerina

Laia Barbosa classificada en onzena posició del campionat

El passat 10 de desembre es disputà a Balaguer l’última
ronda del Campionat de Catalunya Femení d’Escacs 2006.

En els campionats d’Escacs no existeix una última ronda
sense emoció. No era fàcil llevar-se a les nou del matí per
disputar aquesta última i decisiva ronda amb les forces ja de
totes les jugadores molt  minvades.

El títol es disputava al primer i segon tauler i la tensió era
evident a l’ambient. Karen Zapata i Judith Clopés, des de
bon començament van arribar a una posició endiablada
tàcticament en la què, les blanques van saber treure millor
profit de la complicada situació tàctica. Malgrat la derrota,
l’actuació de Judit Clopés, de 15 anys, ha estat espectacular.
Tot i que la l’última ronda Karen Zapata ha aconseguit guanyar
a Judit Clopés, aquesta ha superat per desempat a la jugadora
peruana  quedant finalment les dues a un punt de la campiona
en segon i tercer lloc.

Al segon tauler les coses eren radicalment diferents: una
Yolanda Peñas molt presionada per al menys aconseguir la
classificació per al proper femení català, encara que no va
plantejar gaires dificultats tècniques a la que finalment
aconseguiria el primer lloc en solitari i el títol de Campiona
Femenina Absoluta de Catalunya l’Ana Matnazde.

El títol de Campiona de Catalunya per Ana Matnadze no li
permetrà disputar el campionat d’Espanya ja que aquesta
plaça l’ocuparà la Judit Clopés com a primera catalana.

En tot cas cal felicitar a
la campiona del torneig, que
era la màxima favorita i a més
ha mostrat una qualitat
humana destacable durant tot
el campionat.

Podríem pensar que les
següents partides, on no es
jugava gairebé res, no havien
de ser gaire disputades; però
la realitat  ha estat que totes
les jugadores han donat una
lliçó d’esportivitat fins al final.

En aquest sentit ha estat
un torneig disputadíssim ja
que s’han produït poquís-
simes taules.

El quart i cinquè lloc de la
general van recaure en Laura
García de Girona i Claura
Orriols de Barcelona
respectivament.

Hi va haver molta lluita i
una sana expectació per
saber qui seria la millor
jugadora de la província de
Lleida, títol honorífic que
finalment va recaure en la
jugadora del Club d’Escacs
de Balaguer, Laia Barbosa,
que va acabar  en la onzena
posició de la classificació
final.

Només el que viu l’am-
bient femení dels escacs a la
província de Lleida pot saber
la competitivitat que existeix
aquí  entre elles.

A l’acte de cloenda del
Campionat absolut d’Escacs

Femení de Catalunya i en representació de les institucions
diverses, hi assitiren l’Alcalde de Balaguer, Miquel Aguilà,
Toni Baró, delegat territorial de l’esport de Lleida,  Toni  Ayza,
Presidenta de la Federació Catalana d’Escacs,  Arcadi Solà,
President de la Territorial d’escacs de Lleida, Joan Mellado,
Director del torneig, i la Presidenta del Club d’Escacs de
Balaguer, Roser Rumí.

Roser Rumí i Joan Mellado van agrair la col.laboració de
la regidoria d’esports de l’Ajuntament de Balaguer en les
facilitats donades per l’organització d’aquest campionat de
Catalunya femení, que ha estat tot un èxit, tant pel que fa a
l’organització com a la participació.
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Marta Gatnau i Laia Torregrossa

classificades per al Campionat d’Espanya
Les dues jugadores balaguerines pertanyen al Club Tennis Taula

Balaguer i van quedar segona i quarta respectivament

Els passats dies 8, 9 i 10 de desembre
es va celebrar al Palau d’Esports de Platja
d’Aro, el Torneig Classificatori per als
“Campeonatos de España de Tenis de Mesa
por Edades”.

El Club Tennis Taula Balaguer hi va pren-
dre part amb dues jugadores Sub21, Marta
Gatnau i Laia Torregrosa, i un jugador aleví,

Gregori Escobosa que va fer un bon paper
el dia 8 de desembre.

El dia 9 va ser el torn de les jugadores
Sub21 que van aconseguir la classificació
per als Campionats d’Espanya ja que Marta
Gatnau va ser sots-campiona del Torneig
classificatori de Platja d’Aro i Laia Torregros-
sa va classificar-se en quarta posició.

Bona actuació dels

nedadors balaguerins

En la competició celebrada el passat 2 de de-
sembre a la Piscina Coberta de Balaguer, els neda-
dors balaguerins van fer una gran actuació, desta-
cant els primers llocs de: Miquel López en 100 es-
quena (4t en 200 braça), Anna Auberni en 400 estils
i 100 papallona, Marina Vergés en 200 i 400 crol,
Cristian Vela en 100 i 200 braça, Mónica Bistuer en
200 crol (2a en 100 crol), Eric De Marchi en 50 i
100 crol, Anna Pla en 50 crol, Marc Auberni en 200
papallona (2n en 100 papallona), Carles Auberni en
100 i 200 estils, Alba Vergés en 50 esquena (2a en
100 esquena) i Cristina Marquina en 50 i 200 me-
tres braça.
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La Sardana Balaguer

Ciutat Comtal fa 31 anys

Va ser el 25 de novembre de 1975 que s’estrenà la
Sardana interpretada per l’Orfeó balaguerí i la Cobla Com-
tal a la sala d’actes de l’Ajuntament balaguerí. La música
la va posar, Jaume Ventura Tort, compositor de més d’un
centenar de sardanes algunes tant conegudes com Les
noies de la Torrassa, Ma terra plana, Collblanquina, Fel
dolç.

Ventura Tort, també és autor de l’Opera basada en
un text d’en Josep Ma de Segarra, titulada Rondalla d’es-
parvers estrenada el 29 de novembre de 1975 al Gran
Teatre del Liceu de Barcelona.

Una de les vegades que Ventura Tort venia a dinar a
casa nostra, em va demanar que li deixes llegir alguna
de les meves poesies i de totes va triar Balaguer Ciutat
Comtal. Al cap de pocs dies ens va fer anar a casa seva
i ens va fer escoltar la partitura que la va interpretar al
seu piano. Va escriure les partitures per a Cobla i per a
Orfeó. Mentre passava tot això, en Josep Aznar va tenir
l’idea d’editar un disc de Sardanes balaguerines amb
músics i lletristes de Balaguer. El disc es va fer amb
l’aportació econòmica de diverses persones de Balaguer
i de Barcelona, ara no s’en troba més, per això caldria
reeditar-lo amb CD. Deixem aquí la proposta per si algu-
na entitat local en el seus pressupostos de cultura des-
tinés una quantitat per a fer la reedició.

Aquest any per la Festa Major hem escoltat en balla-
des a la Plaça Mercadal i també als concerts de tarda
del nou magnífic Pavelló, la sardana de Balaguer Ciutat
Comtal interpretada per la Principal de la Bisbal i la Co-
bla Montgrins, iniciativa municipal que ha estat molt aplau-
dida per la població.

Hem de donar les gràcies a l’Orfeó balaguerí i a la
Coral de la Gent Gran que en el seu repertori tenen
Balaguer Ciutat Comtal i que la interpreten en ocasions
que es mereixen.

També cal donar gràcies al consistori balaguerí i al
cap davant al seu alcalde Sr. Miquel Aguilà per haver
tingut la idea de proposar a les cobles que han amenit-
zat la nostra Festa Major la interpretació en els seus
concerts de Sardanes balaguerines. Gràcies alcalde.

Joan Sabaté i Solanes

Polònia S.A.
La gent es pregunta quant temps pot du-

rar el programa Polònia de TV3. Els hi és es-
trany el poder veure una visió tan real i carica-
turesca del que és la política a Catalunya. Els
hi sona rar que els protagonistes acceptin la
seva imatge sense la postura arrogant dels
típics nens primers de classe, que normalment
fan l’intent de vendre davant de qui els vulgui
mirar. De no defensar les postures aferrissa-
des que en campanya varen fer. Fins ara, la
situació ens és molt estranya, quasi ens as-
semblem a qualsevol govern europeu, en què
a molts dels primers ministres ni els
conmeixem el nom. Avui crea més espectacle
el Sr. Zapatero i el Rubalcava que nosaltres
els catalans, i potser ha d’ésser així per anar
bé. També s’ha d’entendre que el meu
t’estimoni no és del tot vàlid, per la raó que
mai m’ha preocupat gaire l’anomenada identi-
tat catalana dintre d’una democràcia, per la
senzilla raó de què els que més m’han defrau-
dat han estat els polítics catalans. Dels altres
ja m’ho esperava, a part d’ésser un fet, és his-
tòria. Que tristament es va repetint, i es va
repetint per la raó tan senzilla de què els hi ha
resultat molt còmode dedicar-se al dolorisme.
Han viscut obsessionats pel poder i per l’es-
quematització dels seus ideals (?), i per la ria-
lla fàcil en lloc d’estar morruts. No som tos-
suts perquè no estem convençuts.

Hem estat tant acostumats a l’espectacle
que avui ens pensem que el Govern no fa res.
Jo, al contrari, penso que avui es treballa i
que els socis, fan tot el possible per aconse-
guir uns alts rendiments en tot el que interve-
nen, l’únic interrogant que tinc és la seva du-
rada. Jo desitjo i espero que sigui llarga, i que
l’oposició sigui ferrenya, i tots junts han de fer
un Parlament viu, i representant de l’autèntica
Catalunya.

El primer cop, em prefereixo al Tripartit-1,

va ser un desastre d’una tal magnitud que el
Sr. Maragall no es mereixia guanyar ni la cin-
quena part de la seva jubilació, que ja es va
cuidar el Sr. Pujol d’arranjar per a ell, i clar,
els nois del PSC van estar callats per quan
els hi toqués. De l’oposició del Sr. Maragall
no cal parlar-ne, els dos, el Sr. Pujol i ell, eren
dos senyors de Barcelona, i s’ha d’entendre
que les maneres fossin elegants, discretes,
mesurades, grisoses, en una paraula inexis-
tents. D’això n’havia de sortir allò del Tripar-
tit-1 ... i va sortir. Tres anys en què quan s’es-
crigui la història autèntica i veritable d’aquest
període, serà el retrat d’una immensa i ge-
gantina claveguera de despropòsits, i del sec-
tarisme més buit, rastrer i falsari.

Partint de la base de que els nostres go-
vernants són tots prou intel.ligents -diría que
molt intel.ligents-, hauríem de fer mans i mà-
nigues per no tornar a ensopegar en la ma-
teixa pedra. Si així ho fan els tindrem molts
anys manant, s’ha de sospitar que hi haurà -
ha d’haver-hi-, canvis profunds en partits com
l’Esquerra, i es faran peti qui peti. Recordeu
allò de “París bien vale una misa”, que es va
dir en francès o anglès d’un altre temps, un
rei molt pràctic i cínic. Fins i tot, el Bloc Galego
ha deixat d’ésser assembleari, i és per la raó
que està al Govern de Galícia. No es pot ser
escolà i capellà alhora, i uns senyors amb
obligacions i deures de govern no poden es-
coltar als esvalotats de sempre. I quan pren-
guin aquesta decisió el seu ventall de possi-
bilitats augmentarà a no dubtar-ho a costa
d’un altre partit, i de la gent de sentiments
moderats republicans que de la monarquia
no n’esperem  res de res, de res.

I esperant així anem tirant.
C.G.A.

P.D: Us desitjo unes Festes en pau i felicitat.
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MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA

MAGIA BLANCA

CONSULTAS  EN

BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 973 450 974

Telf. 609 135472

La Família Punyet-Sans, vol agraïr i donar públicament
les gràcies pel recolzament rebut i el suport moral

que ens han prestat familiars, amics i veïns, tant durant
l’enfermetat com després de la mort de Ramon Sans Motilla,

viudo de Maria Botigué, fent especial menció a metges i
infermeres de l’Hospital Jaume d’Urgell de Balaguer, que

desinteressadament i en tot moment ens van ajudar fent de la
seva tasca un servei col.lectiu.

AGRAÏMENT

No tots parlem la mateixa llengua:
catalans, francesos, portuguesos, anglesos,
xinesos..., hi han milers de llengües i
dialectes en tot el món. Si dues persones
de diferents països es volen entendre han
de parlar el mateix idioma. Això vol dir que
un dels dos haurà d’aprendre l’idioma de
l’altre per poder fer “negocis” junts. El mateix
passa en les relacions personals, parlem
diferents llenguatges, no tenim els mateixos
gustos. Ens agrada el cinema o la música,
l’esport o el ball, la platja o la muntanya. Ens
agrada que ens escoltin o que ens facin
regals, que ens valorin i ens tractin com ens
mereixem. Difícilment trobarem algú que
tingui els mateixos gustos perquè cadascú
de nosaltres som “peces” úniques i
exclusives. És per això que les relacions
personals mai són perfectes. No existeix
l’home o la dona perfectes que satisfaran
les nostres necessitats totalment ni tampoc
existeix l’amic perfecte que ens comprendrà
i estarà sempre d’acord amb nosaltres. Si
volem tenir relacions de parella o d’amistat
estables, que superin tots els obstacles i que
perdurin al llarg dels anys, haurem de posar-
hi de la nostra part, haurem d’aprendre a
parlar el seu llenguatge d’amor.

Aprendre un idioma no és qüestió de dies
o mesos. Si el volem conèixer a fons
necessitarem anys d’estudi i treball. També
en l’àrea de les relacions necessitarem
treballar durant molt de temps i esforçar-
nos per arribar a parlar el llenguatge de l’altra
persona. Aquí és on molts matrimonis fallen
i acaben en divorci, volem que els altres
s’adaptin a nosaltres sense que nosaltres
haguem d’esforçar-nos massa. Ens pensem
que canviant de parella arribarem a trobar
la nostra “ànima bessona”? No és així com
es fan els bons matrimonis, no existeix la
parella perfecta, existeix el compromís
perfecte. Tampoc existeixen les fórmules
màgiques ni la mala sort, nosaltres som els
únics que podem fer del nostre matrimoni

Els llenguatges de l’amor
(Primera part)

un tros de cel a la terra o un gran infern.
Sempre hi han situacions insostenibles que
requereixen solucions radicals, tampoc es
tracta de suportar tot el que vingui, no estic
en contra del divorci; però estic segura que
moltes parelles podrien solucionar les seves
diferències amb un petit o amb un gran esforç
per ambdues parts.

Quantes vegades hem sentit a dir que
algunes paraules fan més mal que un cop de
puny? Això vol dir que altres paraules fan més
bé que una medicina. Però saber-ho no ens
servirà de res si no aprenem a controlar la
nostra boca. Moltes persones necessiten que
se’ls valori amb paraules per sentir-se
realitzats. Si aquest és el cas de la nostra
parella haurem d’aprendre a controlar la
nostra llengua per no ferir-lo i també haurem
d’aprendre a deixar sortir per la nostra boca
paraules que l’afirmin com a persona i el facin
sentir com un rei o com una reina. Dir el que
pensem no sempre és l’actitud més
adequada, de vegades és millor callar. En lloc
de treure sempre els seus defectes, per què
no mirem de fer sortir les seves aptituds i
esperem que sigui ell o ella el que comenci a
canviar per pròpia voluntat? Llavors el podem
animar amb paraules d’amor, no de crítica.
Us asseguro que només és qüestió de
pràctica. Un reconeixement pel seu treball i
esforç, per la seva tasca com a espòs
(esposa), pare (mare), li donarà un impuls per
superar-se a sí mateix i nosaltres en sortirem
beneficiats; no oblidem que som els receptors
del seu estat d’ànims. Si se sent animat (o
animada) per la seva parella tindrà més cura
de sí mateix i de la seva família. “No importa,
demà ho faràs millor” o “sabia que ho podies
fer” o també “sense tu no me n’hauria sortit,
gràcies”.   Qualsevol cosa que demostri la
nostra confiança en ell o en ella ajudarà a fer
del nostre matrimoni un paradís.
(continuarà)

Desirée Solà i Brich

L’Associació per al Parkinson de les Terres de Lleida
és una entitat creada sense ànim de lucre i constituïda al
Febrer de 2005 per atendre, orientar i informar sobre la
malaltia de Parkinson a persones afectades, els seus
familiars, cuidadors, professionals i a la societat en
general.

En l’actualitat, l’Associació compta amb més de 30
socis. Amb la nostra web (www.parkinsonlleida.org), volem
donar-nos a conèixer arreu en un sol clic i fomentar la
incorporació de nous socis, siguin afectats per la malaltia
personalment o bé d’algun familiar o persona estimada.

Fins ara, molts dels malalts de Parkinson de la
província de Lleida, així com els seus familiars, potser no
disposen de medis suficients o no saben on adreçar-se
per a rebre més suport de cara a afrontar la malaltia. Per
això, l’Associació per al Parkinson de les Terres de Lleida
està creant un cens de malalts de tota la província per a
què tant afectats com familiars puguin adreçar-se a un
lloc on se’ls hi pugui donar suport, ja que aquesta
Associació ha estat creada de la mà de propis malalts i/
o familiars d’aquests.

S’està lluitant conjuntament amb les organitzacions
governamentals de la província (Diputació de Lleida,
Ajuntament de Lleida, Ajuntament de Balaguer, Ajuntament
de Mollerussa...) per aconseguir una seu per a l’Associació
així com d’unes instal.lacions per poder realitzar vàries
activitats terapèutiques, suport psicològic, capacitació,
esport... Amb l’ajuda de tots tirarem endavant el projecte.
Gràcies!

Us podeu adreçar al telèfon: 619037308 o bé enviant
un mail a l’adreça: parkinsonlleida@yahoo.es

Associació per al Parkinson de les Terres de Lleida

Associació Parkinson

de Lleida
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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

Per una “Transsegre de pel.lícula” les

barques s’inspiraran en el cinema
Aquesta novetat en la festa, vol donar-li més originalitat a les

embarcacions que fabriquen els participants per baixar pel riu

L’organització de la Transsegre, l’Admi-
ral’s Cup Lights prepara importants novetats
per a l’edició de l’any vinent, amb l’objectiu de
potenciar la originalitat de les embarcacions.
És per això que els organitzadors proposen
als navegants que al moment de fer les bar-
ques, s’inspirin en el món del cinema. Sota el
lema “Una Transsegre de pel.lícula”, volen que
els participants, de manera voluntària, s’ins-
pirin en qualsevol pel.lícula per a què la baixa-

da nàutica sigui de pel.lícula durant tot el cap
de setmana.

L’organització recalca que no es volunta-
ri, però aconsella fer-ho per tal de que la ori-
ginalitat prengui més força en la festa de l’es-
tiu. La temàtica s’anirà canviant any rera any.

D’altra banda, cal destacar també que ja
es poden presentar els dibuixos pel concurs
del cartell i la samarreta de la Transsegre
2007.

Teatre de Guerrilla, al Cicle

d’hivern del Teatre
El cicle s’inicia amb l’actuació d’Els
Pets el proper dissabte 20 de gener

Amb l’actuació d’Els pets el proper dissabte 20
de gener, s’obrirà un nou cicle al Teatre Municipal de
Balaguer.

El cicle d’hivern continuarà el 28 de gener amb
l’actuació del grup Teatre de Guerrilla que presenta-
rà l’obra “En directe”, una mirada crítica cap al món
de la creació.

“Secrets compartits”, un espectacle intimista
amb Joel Joan i Gerard Quintana. Cançons, poemes,
cartes, contes, situacions que ens faran pensar, el
proper 10 de febrer a partir de les 10 del vespre.

El 25 de febrer es representarà “En Pólvora”
d’Àngel Guimerà, una producció del Teatre Nacional
de Catalunya, dirigit per Sergi Belbel. Tot un clàssic
amb un repertori de luxe, amb Jordi Benacolocha,
Manel Dueso, Julio Manrique, Anna Güell, entre d’al-
tres.

El cicle es tancarà amb l’obra “Carnaval” de Jordi
Galceran, i dirigit també per Sergi Belbel.
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900 308 308
Trucada
Gratuïta

OPORTUNITAT.
ES VEN

SOLÀRIUM
pràcticament nou.

Preu: 1.000 e
Raó: 670 900 725

ES VEN
local comercial de

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

Raó telf. 973448273

ES LLOGUEN pàrkings a l’edi-
fici HP Sanahuja, 36. Ref. Ges-
toria Cudós. Raó al tel.
973450555, Montse.

PROFESSOR D’AUTO-ES-
COLA, 1500 e mensuals. Re-
quisit: Títol Oficial de la DGT.
Aconsegueix-ho facilment i tre-
balla. 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.

ESQUIZOFRÈNIA, trastorns
bipolars i  de personal i tat,
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’altel l ,  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.

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

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.

¿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.

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.

SE ALQUILA apartamento en
Camarasa, nuevo, mueblado,
bomba calor/frio. Se alquila en
Balaguer pàrking en la c/Urgell
(frente Merkalzados) y en la c/
St. Diego de California. Razón:
639920281.

ES PRECISA oficial de prime-
ra, muntador d’alumuni i ofici-
al de primera de taller. Interes-
sats trucar a Vidres i Aluminis
Gil als telèfons 973448953 o
661547757.

OCASIÓ - Citroen Xsara
Picasso Exclusive 1.8, 16v,
115cv. Any 2003, 61.000
kms. 8.900 euros. Raó telf:
615160397.

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.

PERSONAL D’OFICIS, cen-
tenars de places lliures. Treba-
lla de funcionari, conserge, or-
denances, conductor, ajudant
de residència. Preparació
garantitzada. Informa’t al
900315315 trucada gratuïta.

TREBALLA DE FUNCIONA-
RI, centenars de places lliures
d’Auxi l iars Administratius,
polícies, bombers, conserges
i conductors. Truca gratis i t’in-
formarem al 900315315.

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

FEINES DE PALETA per
caps de setmana. Banys, cui-
nes, terres, reformes en gene-
ral. Molt econòmic. Raó tel:
626262607.

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

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

ES VEN pis de particular a
particular, al c/d’Avall, amb
vistes al riu de 155 m2, se-
gona planta, acumuladors de
calor. Tot reformat. Raó telè-
fon: 609135472.

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

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

ES VEN camió-grua amb tar-
geta PMA 8.400 kilos. Raó te-
lèfon: 608039821.

ES TRASPASSA botiga de
roba infantil per no poder
atendre. En ple rendiment.
Amb stock actual. Abstenir-se
curiosos. Interessats trucar al
973450223 (trucar en horari
comercial).

ES VEN Audi A3, 2.0 TDI,
model 2005 AMBITION, color
gris plata, full equip. 50.000
kms. Preu: 21.900 euros. Raó
telèfons: 685527725 o
620623071.

ES NECESSITA noia per fer
repàs de segon d’ESO. Amb
horari de 20:00 a 21:00 h.
Raó: 653991350.

ES LLOGA pàrking tancat de
dos places al c/ Bellcaire. Tel:
973238325.

SE OFRECE  chica para
hacer trabajos de limpieza.
Razón: 664173476.

ES LLOGA pàrking tancat al
c/Jaume Balmes. Interessats
trucar al 620075319.

ES NECESSITA persona per
servei de neteja. Indispensable
referències. Interessats telè-
fon: 973443449.

ES VEN Renault Express, L-
S. En perfecte estat, suspen-
sió nova de gas. Raó telèfon:
616663019.

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

SE VENDE solàrium tipo
sandwiche, pocas horas de
funcionamiento, prácticamente
nuevo. Razón telf.
670900725.

ES LLOGA apartament nou,
a la Plaça Pau Casals. Interes-
sats trucar al 619130503.

ES VENEN cadells Pastor
Alemà i Yorkshire, al millor
preu. Raó tel: 626262607.

ES VEN carro bebe “Quinny
buzz” complert+cuco+maxi-
cosi+cadira plàstic+sac d’hi-
vern+parque+banyera. Tot
seminou. Raó: 669065789.

VENDO PISO  de 122 m2, 4
hab., 2 baños,  trastero, bom-
ba calor, a/a, calef. gas (recien
instalada). Razón: 676151161
o 676157581.

APARTAMENTO Benasque
(Sesué), nuevo, 4-6 personas,
cocina equipada, lavadora,
vitroceramica, microondas, 2
baños, buhardilla, calef. gas,
TV, pàrking. Fin de semana:
200e. Dias sueltos: 70e.
Incluye ropa de cama y baño.
Razón: 973449190.

SE VENDE escaléxtr ic
electrónico, último modelo,
prácticamente nuevo, con
cohes incluido. Interesados
llamar al telf. 699477577.
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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

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

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

De les 8 de la tarda del 21  de desembre a les 8 de la tarda del 28 de desembre MARCH
De les 8 de la tarda del 28 de desembre a les 8 de la tarda del 4 de gener ALDAVÓ
De les 8 de la tarda del 4 de gener a les 8 de la tarda de l’11 de gener CLAVER

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

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

EMPRESA CONSTRUCTORA,

PRECISA:
- Sobrestante de obra
- Encargado de obra

- Operador de grua-torre con carnet
-------------------------------------------------------------

Interesados llamar al 620 086 401
(entre 09:00 - 13:00 h)

Casa en Camarasa, en

muy buen estado, para

entrar a vivir.

Muy buen precio

SE VENDE

Telf: 609352040
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