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Apartament d’obra nova en
venda. 70 m2 útils, cuina i

menjador independent, 2 hab.
dobles, bany complert,

terrassa (4’06 m2), galeria (5,70
m2). Tot exterior i solejat.

Acabats 1a qualitat. Zona molt
cèntrica. Preu: 150.253 e.

Nova promoció de cases
adossades. Pati de 60m2.
Garatge 45 m2. 1a planta

58m2: cuina, menjador, hab.,
bany, terrassa 12m2, balcó. 2a
planta 48m2: 2 hab. dobles,

bany, hab. suite amb vestidor,
terrassa. Acabats 1a qualitat!

Ref. 40091 Ref. 40263

Ref. 40215 - Hostal Nou Ref. 40283 La Sentiu

Pis en venda, 90 m2, 4 hab. (2
dobles i 2 indiv), bany

complert (amb banyera),
cuina espaiosa, menjador,

balcó i galeria. Tot exterior i
molt solejat. Traster. Preu:

99.000 e. Zona molt cèntrica!
OPORTUNITAT!

Pis reformat en venda, 90 m2,
3 hab., bany complert, bany

servei, cuina, menjador (25m2),
terrassa i galeria tancada. Terra

parquet, portes lacades en
blanc, calef., ascensor.

Moblat. Exterior i solejat.
Preu: 144.240e. Oportunitat!



3<<E D I T O R I A L

Sumari
----------------------------------------------------------------------------

Edita: DOSSIER P&M, SL
c/ Sant Lluís, 36 altell
Tel. 973 448273
Fax. 973 450311
redaccio@revistagroc.com
info@dossierpm.com
www.revistagroc.com
Imprimeix:

Noves Formes Gràfiques,S.A.
Dipòsit legal: LL-81-1987.
Tirada: 6.000 exemplars.
Distribució: gratuïta per les
poblacions d’Àger, Algerri,
Balaguer, Bellcaire d’Urgell,
Camarasa, Castelló de
Farfanya, Cubells, Gerb, La
Ràpita, La Sentiu,  Les
Avellanes, Menàrguens,
Montgai, Os de Balaguer,
Sant Llorenç, Tartareu,
Térmens, Vallfogona de B. i
Vilanova de la Sal.

Director: Pedro Pérez.
Direcció Comercial i

Administració:

Sisco Alarcón.
Equip de Redacció:

Joan Bové, Montse Cercós,
David Marquina,
Sisco Alarcón, Pedro Pérez.
Comercial: Lidia Pérez.

Col·laboradors habituals:

Josep M. Simón, CGA,
Miquel Trilla, Núria Arbós i
Eva Font.

GROC és una publicació
plural i independent. Els
articles d’opinió són
exclusius dels seus autors
que GROC no fa
necessàriament seus. En
defensa de la llibertat
d’expressió de la nostra
societat, ens comprometem a
acceptar les rèpliques que els
lectors estimin oportunes
sempre que es guardi el
degut respecte que mereixen
persones i institucions.
TOTS el articles d’opinió
hauran d’estar signats, amb
nom i cognoms, i aniran
acompanyats amb una còpia
del DNI del responsable de
l’article i un telèfon de
contacte.

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
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Centre Cultural
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MATRÍCULA OBERTA - Inici del curs, 12 setembre

CURS 2006-2007

ADULTS i INFANTS a partir de 3 anys

40 anys al

vostre
 servei

La vostra escola de confiança · Directora: Victòria Barés i Dobà

Centre Cultural-1

IDIOMES-REPASSOS
Centre Cultural-2

INFORMÀTICA
Grups re

duïts

Places lim
itades

>>BALAGUER

Una trentena d’associacions a la
Fira d’Entitats 2007

El Carrer del Pont acollirà una
Mostra d’Oficis Antics

----------------------------------------------

>>COMARCA

Del 7 a l’11 de setembre festes

majors de Térmens i Bellcaire

Vicent Font escollit nou president

del Consell Comarcal

----------------------------------------------
>>CULTURA

Es presenta el  Cicle de Tardor del

Teatre Municipal de Balaguer

El Museu acull una exposició sobre

els  pobladors de la comarca
----------------------------------------------

>>ESPORTS

El Balaguer comença la lliga amb
un empat davant el Mataró

Carme Millán es proclama
campiona de curses de muntanya

----------------------------------------------

>>OCI

El Centre d’Esplai Santa Maria

visita la zona volcànica d’Olot

El Consell Comarcal ha posat en marxa una nova
web destinada als joves dels nostres municipis, des d’on
podran estar informats de tots aquells temes que els
interessa o els preocupa. Temes relacionats amb el tre-
ball, l’habitatge, els estudis, però també l’oci, les festes,
l’esport, el turisme, estan a l’abast dels joves a través de
la web noguerajove.cat.

Els joves des de fa anys estan acostumats a utilitzar
les noves tecnologies. La navegació per la xarxa i els
missatges SMS són dos de les principals fons d’infor-
mació que avui tenen els joves per estar informats i per
comunicar-se amb els altres. D’aquesta manera, cal feli-
citar la iniciativa del Consell Comarcal d’acostar-se als
més joves a través d’aquest canal tecnològic, des d’on
podran escollir on van de viatge, fins a conèixer quines
són les ofertes de treball a la comarca o comarques
veïnes.

En aquest darrer aspecte cal fer-hi una menció espe-
cial. És important que els joves tinguin una borsa de
treball a través d’internet, però per a que funcioni cal
que les empreses i el sector econòmic de la comarca,
col·labori amb el Consell donant a conèixer a través de
la web, de les seves ofertes de treball, per a que els
demandants puguin accedir-hi amb total coneixement.

Per últim cal destacar que la pàgina electrònica, a
més de donar tota aquesta informació, també permet
als joves participar, dir la seva, en quant a les polítiques
de joventut que realitza el Consell Comarcal i tots les
ajuntaments de la comarca, a través dels Plans Locals
de Joventut. Aquí és on la pàgina es torna activa i per-
met que els joves puguin convertir-se en el motor
d’aquesta societat.

El jovent és un expert en navegar per internet i en
cercar tot allò que tenen en ment, ara només cal que
coneguin l’existència  d’aquesta web per a que així pu-
guin accedir i remenar dins d’ella per poder-la fer pràcti-
ca i donar-li l’ús per la qual ha estat concebuda.

noguerajove.cat

PORTADA

Àngel Guimerà
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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 Consellera Carme Capdevila va fer la

inauguració de la Setena Fira d’Entitats

La consellera del Depar-
tament d’Acció Social i Ciu-
tadania, Carme Capdevila,
inaugurà aquest diumenge
la VII Fira d’Entitats de
Balaguer.

Van acompanyar a la
consellera, la presidenta de
l’Institut Català de les Dones,
Marta Selva, el director dels
Serveis Territorials d’Acció
Social i Ciutadania, Carles
Vega i el delegat del Govern
de la Generalitat en funcions
a Lleida, Àngel Vidal.

Prèviament la consellera
d’Acció Social i Ciutadania
es desplaçà a l’Ajuntament
de Balaguer on després de

saludar a les autoritats locals
i comarcals, signà en el llibre
d’honor.

La  consellera Carme
Capdevila inaugurà oficial-
ment la VII Fira d’Entitats de
Balaguer i comarca. Després
dels parlaments, la con-
sellera va recórrer el recinte i
va saludar a la trentena
d’entitats que estaven

Un moment de la Fira d’Entitats

participant a la Fira.
La Fira d’Entitats de

Balaguer i comarca està
organitzada per l’Associació
de Dones d’Almatà, i
compta amb la col·laboració
econòmica de les diferents
institucions de Balaguer.

 La fira, que enguany
arriba a la seva setena edició,
aplega entitats i associ-
acions de Balaguer i d’arreu
de la comarca de la Noguera.

D’altra banda, la con-
sellera va acudí a la lectura
pública de l’acta del jurat dels
Premis Moragues-Basset i
Manuel González Alba.
Aquests premis, que estan
organitzats pel Casal Pere III
de l’Ateneu de Balaguer,
premien la tasca d’aquelles
persones i també entitats
que treballen en pro de la
defensa per la llengua i per
la cultura dels Països
Catalans.

Organitzadors i representants de diferents institucions

La titular del
Departament d’Acció
Social i Ciutadania
inaugurà el certamen el
passat diumenge

L’Ajuntament de Ba-
laguer ha aprovat, recent-
ment, la millora i amplia-
ció del cementiri nou,
ubicat a la C-12 que uneix
Balaguer amb Àger. El
projecte preveu la cons-
trucció d’un total de 276
nous nínxols, disposats
en tres pisos.

El pressupost d’a-
questa ampliació del ce-

mentiri és de 180.000 eu-
ros.

Segons el regidor del
Departament d’Obres i
Serveis, Francesc Ferrer,
aquesta obra és total-
ment necessària per po-
der cobrir les necessitats
actuals i dels propers
anys per la demanda ac-
tual que hi ha d’aquest
servei municipal.

Nova ampliació del cementiri

de Balaguer amb 276 nínxols

Cementiri Nou de Balaguer
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Tot és a punt per a l’inici d’un nou

curs escolar, el proper 12 de setembre
El proper dimecres 12 de

setembre, milers de nens i
nenes de Balaguer i comar-
ca iniciaran un nou curs es-
colar en els diferents centres
dels municipis de la Nogue-
ra. Tots els centres
noguerencs, tant de primà-
ria com de secundària esta-
ran a punt per començar un
nou curs escolar.

Les principals novetats
es troben al municipi de
Balaguer, amb l’obertura del
centre Àngel Guimerà, un
cop acabades les obres de
renovació, que han conver-
tit el centre públic més antic
de la ciutat, en un modern
centre amb tot tipus d’equi-
paments i comoditats per
poder desenvolupar el curs
amb normalitat.

D’altra banda, també calAules prefabricades del nou centre escolar

Balaguer “estrenarà” el col·legi Àngel Guimerà i les
aules prefabricades del nou centre escolar que es
construirà a la zona de la carretera de Camarasa

destacar la instal·lació de
dues aules prefabricades a
la vora del col·legi Gaspar de
Portolà, que corresponen al
nou centre que es construï-
rà a la carretera de Camarasa.

Per tal de facilitat els ser-
veis i compartir-ne d’altres
amb el CEIP Gaspar de Por-
tolà, les aules s’han instal·-
lat en aquell indret, amb la
provisionalitat d’aquest curs
escolar. Les obres de cons-
trucció del nou centre estan
previstes realitzar-se durant

el curs escolar, per poder fer
el trasllat el mes de setem-
bre de l’any 2008.

D’altra banda, les obres
de la nova llar d’infants mu-
nicipal ja s’han iniciat a la
zona coneguda amb el nom
de Maracanà, a la vora del
CEIP Gaspar de Portolà i les
obres estan previstes que
estiguin finalitzades al mes
de gener, per poder iniciar,
de manera immediata les
classes per alumnes de 0 a 2
anys.

El col·legi Àngel Guimerà remodelat
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Generalitat de Catalunya
Consorci per a la Formació
Contínua de Catalunya

Cursos de Formació per
treballadors/es i autònoms/es

- Processador de texts: word
- Full de càlcul: Excel
- Base de dades: Acces
- Windows-Internet-Disseny pàg. web
- Ofimàtica
- Gestió Pimes (Nou Pla General Comptable)
- Català
- Anglès inicial - Anglès mig
- Photoshop
- Disseny pàgines web amb dreamweaver

Cursos subvencionats pel

Consorci per la Formació Contínua de

Catalunya  i el Fons Social EuropeuCENTRE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

ACSER S.C.C.L.
(ACADÈMIA SERRA)

c/ Sant Lluís, 50 - 25600 BALAGUER - Tel/Fax 973 44 59 12
correu electrònic: acser@beepbalaguer.com

Horari de

tarda i nit

Unió Europea
Fons Social Europeu• No tens el Graduat en ESO

• a què esperes?

Si tens més de 18 anys i treballes
Obtenció Graduat en ESO LLIURE

2 convocatòries l’any

Matèries per àmbits

Horari Tarda-nit

Si no treballes
PGS - Auxiliar Administratiu

Horari: matí - pràctiques en empreses

Subvencionat

Preparació prova d’accés als Cicles

Formatius de Grau Superior i Grau

Mitjà

Inf
orm

a’t
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ASSESSORIA POLO
C/ Barcelona, 80 - BALAGUER

Tel: 973 445 924

GESTIONEM LA VENDA O LLOGUER

DEL SEU PIS O LOCAL

NECESSITEM PISOS PER LLOGAR I VENDRE

- ES VEN casa a les Avellanes.
- ES VEN xalet amb gran piscina, urb. Cantaperdius, Gerb.
- ES VEN/ES LLOGA 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 VEN  xalet al Club Segre, Gerb.
- ES VEN pis al c/ Barcelona, 4rt sense ascensor. Econòmic.

- 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 carrer del Pont acollirà la Primera

Mostra d’Antics Oficis, el proper dia 15

El proper dissabte dia 15
de setembre tindrà lloc, al
carrer del Pont de Balaguer,
la I Mostra d’Antics Oficis.

L’Associació de Veïns del
Centre Històric, amb el pa-
trocini de l’IMPIC, organitza
aquesta mostra amb una
doble finalitat: d’una banda,
potenciar les activitats firals
i els mercats al nucli històric
de la ciutat, col·laborant en
la recuperació comercial
d’aquests espais, alhora que
reforçant una oferta turísti-
ca que cal desenvolupar.

En aquesta línia s’inscri-
uen altres iniciatives impul-

sades des de la mateixa As-
sociació, com la fira de la
ceràmica que aquest any ha
vist la segona edició.

D’una altra banda, es vol
preservar, en aquest cas con-
cret, la memòria d’un carrer
- el carrer del Pont - de llarga
tradició menestralenca.

És ben viva encara en la
memòria de molts el treball

Mostra d’Antics Oficis

desenvolupat, dins i fora
dels petits tallers, al llarg de
tot el carrer: fusters, ferrers,
calderers, manyans ... tam-
bé carreters. Entre aquests
darrers s’hi havia comptat el
Ton Camarasa.

La mostra d’antics oficis
es concep també, doncs,
com un homenatge a tots
aquest menestrals que om-
plien de vida el carrer i, de
retruc, la ciutat sencera. La
figura del Ton els engloba i
representa.

Fent memòria del Ton de
Camarasa, al vespre, una
vegada s’hagi donat per
acabada la mostra, tindrà lloc
una escenificació teatral, que
compta amb el patrocini de
l’Institut de Progrés
Municipal i Cultura i  de la
Fundació Margarida de
Montferrat, així com la
col·laboració de l’Associació
de Dones Rurals.

Fira de la Ceràmica al carrer del Pont

Organitzada per

l’Associació del Centre

Històric i amb la

col·laboració de l’IMPIC

i la Fundació Margarida

de Montferrat

Es tracta d’una eina
pensada per a les
persones que acaben
d’arribar a la ciutat de
Balaguer i també pels que
ja viuen a la nostra ciutat
i no en coneixen el
funcionament.

L’arribada i l’adaptació
a un nou entorn per part
d’una persona estrangera
és un procés complicat.
Per aquest fet des de
l’ajuntament s’ha cregut
convenient l’edició de la
guia amb l’objectiu que
sigui una eina d’ajuda que
orienti a la integració i
l’acolliment de tots els
nouvinguts. Aquesta guia
feta en català i castellà
explica d’una manera
molt senzilla i pràctica
quins son els serveis de
la ciutat.

L’Ajuntament edita una guia

d’acollida pels nouvinguts per

que coneguin els serveis

Portada de la Guia d’Acollida

La guia explica els

serveis que ofereix la

ciutat, en temes de

salut, ensenyament

entre d’altres



8 >> B A L A G U E R

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’Alcalde Miquel
Aguilà, i l’equip de
tècnics que han dirigit
l’obra,  van visitar la nova
zona urbanitzada de la
carretera de Camarasa,
que permetrà una nova
obertura per la ciutat amb

un a ampliació d’unes 12
hectàrees de superfície.

Entre els equipa-
ments més importants
d’aquesta zona està
previst l’edificació del
nou col·legi, que ocuparà
un espai cedit per
l’Ajuntament d’uns 7.000
metres quadrats, mentre
que la resta d’espai
s’ocuparà amb la
edificació d’uns 450 ha-
bitatges que estan
previstos  a la zona, obrint
una nova part de Bala-
guer.

La zona de la carretera de

Camarasa acollirà una escola

i 450 nous habitatges

Nova zona de la carretera de Camarasa

La zona urbana de

Balaguer s’ha

incrementat en

aquest indret amb un

total de 12 hectàrees

L’església de Santa Maria compta amb

un nou punt d’informació turística

A partir del passat diven-
dres 10 d’agost, l’emblemà-
tic espai de Santa Maria de
Balaguer acull un nou punt
d’informació turística de la
ciutat de Balaguer.

Es tracta d’una nova
actuació turística que
s’emmarca dins la cam-
panya “Viu Balaguer” i que
sorgeix de la necessitat
d’apropar aquest be cultural
al visitant que fa el re-
corregut turístic pel seu
compte sense guia acom-
panyant.

Des de l’àrea de
promoció i turisme de
l’IMPIC s’ha considerat que
un cop acabada la res-
tauració feta en l’ interior del
monument, la necessitat de
posar en marxa aquest
servei que permetrà una
visita guiada a l’interior de
l’edifici de Santa Maria i
també informarà sobre la
resta de monuments i
indrets turístics a visitar així
com de qualsevol aspecte
turístic de la nostra ciutat.

Cal recordar que Ba-
laguer gaudeix, bàsicament,
pel perfil que té com a ciutat
d’interior, d’un turisme
cultural, aquell que li agrada
el fet de conèixer el passat
històric i el seu llegat. Es
tracta d’un  turisme de
qualitat més que de
quantitat.

Un altre dels aspectes
que s’ha valorat també
alhora d’obrir aquest punt

d’informació turística és el
canvi d’estacionalitat de les
vacances.

Abans pràcticament
només es tenia un període
per gaudir del lleure en tot
l’any. Ara, aquesta tendència
està canviant i cada cop més
es distribueix el temps d’oci
en diferents èpoques de
l’any, la qual cosa facilitat el
trànsit periòdic de visitants
per la nostra ciutat.

L’Església de Santa Maria de Balaguer

Durant  l’any 2006, varen
ser 6.280 persones les
quines van passar per
l’oficina de turisme dema-
nant informació per visitar la
ciutat, i gran part d’ells van
utilitzar els serveis de guies
turístics locals que mos-
traren la ciutat, ja sigui en
grups organitzats o en visites
particulars, per tant aquest
nou servei de ben segur serà
d’agraïr pels visitants.

Un cop acabada la restauració de l’interior

d’aquesta església gòtica, s’ha cregut oportú

ampliar els serveis de cara als visitants
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El Consell Comarcal convoca una nova

edició del Premi Jove Emprenedor

Amb l’objectiu de fo-
mentar l’esperit d’empresa
entre els joves de la comar-
ca i d’estimular i promoure
els valors que distingeixen
les empreses i activitats eco-
nòmiques en general, el
Consell Comarcal de la No-
guera, mitjançant l’Oficina
de Serveis a la joventut, con-
voca el VII  Premi Jove Em-
prenedor  de la Noguera

Hi poden participar totes
aquelles empreses (empre-
sari individual, S.L., S.A.,
cooperatives, etc.) que
tinguin com a titular,
promotor o soci principal un
jove que no superi els 35

anys el 31 de desembre de
2007.

Els interessats han de
presentar a la seu del Consell
Comarcal de la Noguera
(Passeig d’Àngel Guimerà
núm. 28-30 - 25600 Balaguer)
fins el dia 14 de setembre de
2007, la documentació
següent: una sol·licitud de
participació en la convo-

Seu del Consell Comarcal de la Noguera

catòria, una memòria ex-
plicativa on s’especifiquin
els punts següents: des-
cripció de l’activitat em-
presarial, evolució econò-
mica i de les contractacions
laborals, i aspectes d’inno-
vació i sostenibilitat i una
fotocòpia del DNI del
candidat i, en el seu cas, una
fotocòpia del CIF de l’em-
presa.

L’ imprès de sol·licitud i
les bases de la convocatòria
les trobareu a l’Oficina de
Serveis a la Joventut del
Consell Comarcal de la
Noguera i també a la pàgina
web www.noguerajove.cat

El premi que s’atorgarà
al guanyador del VII Premi
Jove Emprenedor de la
Noguera consistirà en un
únic premi de  3.000 euros  i
l’entrega també, d’un di-
ploma acreditatiu.

Lliurament Premi Jove Emprenedor l’any passat

Els interessats poden

presentar-se fins el dia

14 de setembre a la seu

del Consell Comarcal de

la Noguera

El republicà Vicent
Font, de Bellcaire d’Urgell
va ser embestit, el passat
dissabte 11 d’agost, com
a nou president del
Consell Comarcal de la
Noguera, gràcies als vots
favorables dels cinc
consellers del grup
Progrés Municipal-PM-
PSC i dels cinc consellers
del seu propi grup
Esquerra Republicana de
Catalunya, mentre que la
coalició de Convergència
i Unió, que ha governant
el Consell Comarcal
durant els darrers anys,
s’ha vist relegada a
l‘oposició amb els nou
consellers que confor-
men el grup nacionalista.
En els parlaments, tant el
nou president del Consell

Comarcal, Vicent Font,
com el representant
socialista, Pau Forns, van
coincidir en l’objectiu de
treballar conjuntament en
tots aquells temes que
afecten als diferents
municipis de la comarca
de la Noguera.

Per la seva banda, el
portanveu de CiU, Pere
Prat va criticar el fet que
el grup de govern no
hagués acceptat un
govern d’unitat.

Vicent Font, escollit nou

president del Consell

Comarcal de la Noguera

Nou consistori del Consell de la Noguera

El republicà fou elegit

amb els vots del seu

propi grup i els

consellers del grup

socialista
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L’Ajuntament de Térmens

convida a tots els veïns de la
comarca a la seva Festa Major

- Carburants, lubricants i accessoris
- Distribució de gas a domicili
- Ponts rentat i boxers

US DESITGEM UNA BONA FESTA MAJOR!
C/ Carretera, 29 • Tel. 973 180 040 • Fax 973 180 571 • 25670 TÉRMENS

La població de Térmens celebra la seva

Festa Major, del 7 al 12 de setembre
Els actes festius de la

Festa Major de Térmens,
que se celebra del  7 al 12 de
setembre, començaran el
divendres, amb el Sopar a la
Fresca al lateral del
Poliesportiu seguit d’una
sessió de karaoke, organit-
zat per Konjovent.

El dissabte 8 de setem-
bre, començarà l’activitat a
les 9 del matí amb la Tirada
de Bitlles i a les 5 de la tarda,
un grup d’animació a la Pla-
ça Catalunya.

A les 9 de la nit al pavelló
poliesportiu, un escala-en-hi
fi organitzat per l’AMPA i la
Festa del Jovent amb l’actu-
ació de “Desmakaradas” i
“T.D.R.”.

El diumenge 9 comença-
rà amb la primera fase del
Concurs de Botifarra, a la llar
de jubilats, mentre a la Pla-
ça Catalunya s’instal·larà un
parc infantil per a tota la
mainada, amb inflables,
ludoteca infantil, circuit de
kars i toro mecànic.

A partir de les 19,30h. de
la tarda, el grup d’animació
infantil “Encara farem salat”.

Al vespre concert “I di-
uen alguns” amb la cantant
Núria Miret i el pianista
David Pades al centre cultu-
ral Sant Joan.

El dilluns 10, els actes
començaran a les 8 de la tar-
da, amb una llarga sessió de
ball amb “Banda Sonora”, i
a les 11 de la nit, Cercavila
de Foc amb els Diables
d’Alcarràs, que faran un re-

corregut pels diferents car-
rers del poble.

El dimarts 11 es farà la
segona fase de la botifarra,
el Dinar popular de la Diada,
i a partir de les 6 de la tarda,
l’espectacle infantil  a càrrec
dels “Pepsicolen”.

L’orquestra Selvatana actuarà el dimecres dia 12

La Festa s’acabarà el di-
mecres 12 amb  la presència
de l’Orquestra “Selvatana”,
que amenitzarà, la Missa
Major, la ballada de sarda-
nes, i el concert i llarga ses-
sió de ball fins a finalitzar la
festa major.

Els actes culturals, gastronòmics, infantils i

musicals, centren la programació d’una de les

festes majors més participatives de la Noguera

El passat divendres
10 d’agost va fer-se a la
Sala d’Actes de l’Ajunta-
ment de Térmens, la pre-
sentació oficial de la 21a
edició de la Cursa de la
Diada amb la presència
de la representant territo-

rial a Lleida de la Secreta-
ria General de l’Esport,
Núria Ramon; l’alcalde de
Térmens, Francesc San-
grà; el regidor d’esports,
Francesc Pons; i els direc-
tors de la cursa Josep Gar-
denyes i Paquita Belló.

En acabar la cursa,
tots els participants, tant
els del circuit curt (800m)
com els del circuit llarg
(10.000m) podran gaudir
d’un magnífic dinar al pa-
velló poliesportiu per ce-
lebrar la Diada Nacional
de Catalunya.

Térmens organitza la 21ena

edició de la Cursa de la Diada,

el proper 11 de setembre

Cursa de la Diada a Térmens

Tots els participants

poden gaudir, en

acabar, del Dinar de

la Diada, al Pavelló

poliesportiu
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L’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell convida a

tothom a gaudir dels seus dies de Festa Major

11 de Setembre, 162 · Tel. 973 586 268 · BELLCAIRE D’URGELL

Pça. Sant Salvador, 24 · BALAGUER

PA ARTESÀ
FET A MÀ

PA CUIT
AMB
LLENYA

La música predomina en els actes

festius de la Festa Major de Bellcaire

Del 7 al 11 de setembre,
la localitat de Bellcaire
d’Urgell celebra una nova
edició de la seva Festa Major
d’estiu, plena d’actes cultu-
rals, esportius i musicals, per
a tots els gustos i totes les
edats.

La Festa Major comença-
rà el divendres 7 amb el 24è
Sopar Popular amenitzat pel
“Duo Coral” al poliesportiu

ball amb l’Oruqestra “L’Anò-
nima” al Pavelló Poliesportiu.
A partir de la mitjanit hi haurà
el ball de nit amb la mateixa
orquestra, mentre que a la
pista descoberta del camp
d’esports se celebrarà la Nit
de marxa amb els grups
“11Room” i “Sr. Nilsson”.

El diumenge 9 se celebra-
rà la Missa Major a partir de
les 12 del migdia acompanya-
da per la Coral de Bellcaire i
amb la presència de les auto-
ritats locals. A continuació
Ball-concert de vermut amb
“Duetto”.

A la tarda concert i sessió
de ball amb “Cadillac”.

municipal. A partir de les 12
de la nit, començarà la  Disco
Mòbil Arguson, amb Dj’s i
molta marxa per a tothom,a
la pista descoberta del camp
d’esports.

El dia 8 de setembre con-
tinuen els actes a partir de les
11 del matí amb una trobada
futbolística entre l’EFU i
l’AEM. A partir de les 8 de la
tarda, hi haurà una sessió de

El Duo Coral actuarà en el sopar popular del divendres dia 7

Els grups musicals Coral, Anònima, Duetto, Cadillac

i Arrels de la Terma Ferma seran els responsables

dels concerts i sessions de ball de la Festa Major

La Festa continuarà el di-
marts 11 de setembre, a
partir de la 1 del migdia
quan l’agrupació de jo-
vent informa a la pobla-
ció per Radio Bellcaire de
la preparació de la
“comarcalada” el proper

mes d’octubre a Bellcaire
d’Urgell.

L’acte fi de festa serà
una ballada de sardanes
amb la CObla Ciutat de
Cervera a la pista desco-
berta del camp d’esports
i una xocolatada per a tots
els assistents a l’acte de
la Diada Nacional de
Catalunya.

Tots els actes de la
Festa Major de Bellcaire
són gratuits per a tots els
presents, exceptuant el
sopar popular que reque-
reix d’un tiquet.

La Festa finalitzarà amb els

actes commemoratius de la

Diada, l’11 de setembre

Bellcaire d’Urgell

Bellcaire acollirà la

segona trobada de

joves de la Noguera

“Comarcalada”, el

proper mes d’octubre
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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

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

Paco Ibáñez, Amparo Moreno i Emma

Vilarasau al Cicle de tardor del Teatre

A mitjans de setembre el
Teatre Municipal iniciarà la
nova programació del Cicle
de Tardor. Una programació
que combina la representa-
ció d’obres de teatre de cai-
re professional amb con-
certs de música, teatre i ci-
nema infantil, i espectacles
no professionals.

El dissabte 22 de
setembre s’iniciarà la
programació del cicle de
tardor, amb la representació
de l’obra de teatre gestual
“Living Costa Brava” de la
companyia Cascai Teatre.
Una proposta d’humor
basada en el treball de gest i

clown que explica les
històries i vivències de
quatre personatges i un gos
petaner.

El 6 d’octubre serà el torn
de la música, amb un
concert del cantautor Paco
Ibáñez, on repassarà amb les
seves cançons la poesia en
llengua castellana des del
segle XIII fins a l’actualitat.

“Carta d’una desconeguda”, el 16 de desembre

El dissabte 20 d’octubre
es representarà l’obra “Els
hereus” interpretada per la
incombustible Amparo Mo-
reno, que juntament amb
Pep Ferrer i Àngels Bassas
ens explicaran humorís-
ticament les misèries que es
generen a partir de l’herència
d’algú que acaba de morir
sense haver fet testament.

El diumenge 25 de
novembre serà el torn de
l’obra guanyadora de la 18a
Fira de Titelles de Lleida, “El
elefantito” de la companyia
madrilenya La Canica.

Ja ben entrat el mes de
desembre, concretament el
diumenge 16, Emma Vila-
rasau encapçalarà un
repartiment de luxe amb
l’obra “Carta d’una desco-
neguda“, coproduïda per
una companyia basca,
juntament amb el Centre
d’Arts Escènics de Reus.

Paco Ibáñez actuarà al Teatre Municipal

El cicle teatral de tardor
s’obrirà el dissabte 22
de setembre amb “Living
Costa Brava” del grup
Cascai Teatre

Els dies de la Festa
Major del Sant Crist de
Balaguer, el Teatre Mu-
nicipal oferirà la seva
programació que s’ini-
ciarà el dijous 8 de
novembre amb un con-
cert de funk i jazz fusió en

llengua catalana amb el
grup Fam de Funk, el
divendres 9 de novembre.
“El rei de casa”, un
espectacle infantil d’una
de les companyies cata-
lanes amb més progres-
sió dels últims anys dins
del món de les titelles
gegants i el dissabte 10 de
novembre es tancarà la
programació de la festa
major amb la repre-
sentació de la polèmica
obra de teatre “Lorca eran
todos”, dirigida per Pepe
Rubianes.

“Lorca eran todos”, dirigida

per Pepe Rubianes, el 10 de

novembre al Municipal

«Lorca eran todos»

Durant les Festes del
Sant Crist, el Teatre
acull un concert, una
actuació infantil i
l’obra teatral
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Centre Mèdic Pere III

Dr. Antoni Santamaria
Ginecologia i obstetricia

Dr. Josep M. Greoles
Cirurgia General i de
l’aparell digestiu

Cita prèvia al
tel. 605 95 13 93

Dr. Jaume Canal
Medicina General

Visites els
dilluns, dimecres i

divendres,
de 5 a 8 de la tarda

Tel. 607 787 338

Av. Pere III, número 10, entresòl. Balaguer

El Museu de Balaguer acull l’exposició

“Els primers pobladors de la Noguera”
A mitjans de setembre el

Museu de la Noguera de
Balaguer, exposarà a la Sala
d’Exposicions Temporals
«Els primers pobladors de la
Noguera».

Una exposició que té
com a objectiu oferir una vi-
sió divulgativa de l’Arqueo-
logia i la Prehistòria de la co-
marca de la Noguera.

Aquesta iniciativa s’em-
marca en un projecte més
ampli que recerca i difusió
del patrimoni històric i
arqueològic de Catalunya
que des de fa anys estan
desenvolupant un equip
d’arqueòlegs i prehistoria-
dors del Centre d’Estudis del
Patrimoni Arqueològic de la
Prehistòria (CEPAP-UAB)
amb la col·laboració de
l’associació Recerca i
Difusió del Patrimoni
Històric de la Noguera.

L’existència de diversos
jaciments arqueològics a la
comarca i els treballs de
recerca que s’hi estan duent
a terme constitueixen el
fonament d’una sèrie de
projectes de difusió dels
resultats de les investi-
gacions dirigits a diferents
sectors de la societat, amb
l’objectiu de fomentar una
relació més estreta entre els
treballs de recerca i les
entitats locals i la població
en general interessada.

Des d’aquesta pers-
pectiva, crear un lligam
comunicatiu clar i entenedor

entre la investigació i els
diferents sector socials no
vinculats directament amb
l’àmbit de la recerca ar-
queològica, implica dis-
senyar un espai de difusió
entenedor i didàctic adaptat

Exposició “Els primers pobladors de la Noguera”

a un públic aliè a la recerca,
per a que els pugui ser clar i
pràctic.

És en aquest context en
el que s’emmarca l’ex-
posició «Els primers
pobladors de la Noguera».

Una mostra que ha estat possible gràcies a la gran
quantitat d’excavacions arqueològiques que s’han
realitzat a la comarca durant els darrers anys

L’Aula Municipal de
Dansa pretén en el tercer
any de funcionament
oferir un sistema que
combina la part recreativa
amb la part purament
artística d’aquest art.

El curs s’inicià el
dilluns 3 de setembre a
les instal·lacions del
Teatre Municipal sota la
direcció del professor
Albert Bonet.

El període d’inscripció
s’acaba el 14 de setembre
a la seu de l’Impic.

Les disciplines que
s’imparteixen son la
Dansa creativa; Dansa
clàssica per a infants i
adults; Funky/Hip-hop;
Dansa contemporània;
Dansa espanyola i Balls
de saló.

Com a novetats del
curs es realitzaran classes
de Batuka, Pilates i Funky
júnior a més de classes
que s’aniran programant
al llarg del curs amb
professors convidats de
renom nacional.

El 3 de setembre s’iniciaren

les classes de l’Aula

Municipal de Dansa al Teatre

Escola de Dansa de Balaguer
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La Diada de Catalunya estarà presidida

pel Síndic d’Aran, Francesc Boya

El Consell Comarcal de
la Noguera i l’Ajuntament de
Balaguer organitzen con-
juntament, un any més, els
actes commemoratius de
l’11 de Setembre, Diada
Nacional de Catalunya, que
enguany estaran presidits
per Francesc Boya, Síndic
del Conselh Generau
d’Aran.

Els actes de celebració
començaran a partir de 2/4
de 7 de la tarda, amb l’acte
institucional davant del
monument escultòric l’Es-
cull (com ja és tradició des
de fa bastants anys), de
l’Avinguda dels Països
Catalans. Acte seguit hi
haurà l’actuació del grup de
música d’arrel, Sol i Serena.

A partir de 2/4 de 9 del
vespre, la Sala d’Actes delL’acte es celebrarà davant el monument l’Escull

Durant els actes commemoratius de l’Onze de
Setembre es lliurarà el XVIII Premi Jaume d’Urgell
al filòleg de Bell-lloch d’Urgell, Joan Solà i Cortasa

Consell Comarcal serà
l’escenari del lliurament del
XVIII Premi Jaume d’Urgell
al filòleg Joan Solà i Cortasa,
i acte seguit hi haurà la
recepció oferta a les
autoritats i presents al
claustre de l’ens comarcal.

El filòleg Joan Solà i
Cortasa, natural de Bell-
lloch d’Urgell és el gua-
nyador del Premi Jaume
d’Urgell 2007, per la seva
tasca en pro dels pobles de
parla catalana.

Joan Solà és Doctor en
filologia Catalana per la
Universitat de Barcelona i
membre de l’Institut
d’Estudis Catalans.

Joan Solà té com a obra
més important la «Gra-
màtica del català con-
temporani», la gramàtica
que està considerada com
la més exhaustiva de la
llengua catalana, així com la
més respectuosa amb totes
les variants dialectals del
català.

Premi Jaume d’Urgell l’any passat



17<<P U B L I C I T A T



18>> C U L T U R A

El Santuari del Sant Crist acull la

celebració de la Festa de Santa Clara
El proper diumenge

30 de setembre, Balaguer
s’acollirà a la celebració
de les Jornades europe-
es del Patrimoni, amb una
visita guiada a les restes
arqueològiques del Pla
d’Almatà a partir de les 11

del matí, i amb un con-
cert de la soprano Joana
Font i la pianista Mara
Mesalles, a l’Església de
Sant Domènec, a partir de
les 9 del vespre. Ambdós
actes seran totalment
gratuïts.

Visita guiada al Pla d’Almatà

per les Jornades europees

Pla d’Almatà

Celebració de Santa Clara

Unes 250 persones van
assistir el passat dissabte 11
d’agost, a la celebració de la
festivitat de Santa Clara,
Patrona de les germanes
clarisses que des del passat
mes de desembre han tornat
a donar activitat al convent
del Reial Santuari del Sant
Crist que, des de feia uns
mesos, estava buit.

Es tractava d’una ce-
lebració un tant original i
innovadora a càrrec de la
nova comunitat de les

germanes clarisses iniciant
la celebració religiosa amb
una escenificació de l’etapa
final de la vida de Santa Clara
i oferint unes danses i unes
cançons interpretades per
elles mateixes que van fer
encisar a un públic, un tant
sorprès per aquest canvi tan

radical de comportament
davant la població.

A la cloenda de l’esce-
nificació es va afegir la
participació del públic
assistent lliurant un ciri
encès  a tots els presents
davant la imatge de Santa
Clara.

El passat dissabte 11
d’agost, les monges
clarisses van oferir les
seves dances i cançons
als assistents a l’acte
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La Biblioteca de Balaguer us recomana

la lectura dels següents llibres

Allau tenia un cavall
que no li feia cas i per això
se’l va menjar. A partir
d’aleshores la gent li va dir
Allau el Terrible. Sense
cavall, va pujar a lloms
d’un bisó i es va dedicar a
conquistar el món, sem-
brant la por per allí on
passava, fins que un bon
dia tot va canviar...

Àlbum molt il·lustrat
que convida a reflexionar
sobre el sentit de la
violència a través d’un
text divertit i unes il·lus-
tracions precioses.

Dóna uns valors pel
públic infantil d’una
manera distesa, que fa que
puguin arribar a una
conclusió i que la vio-
lència (de qualsevol gè-
nere), no porta enlloc i no
soluciona els problemes.

El racó del poeta

Allau el Terrible

Autor: Taï-Marc Tahnh

Gènere: Infantil (7 a 10)

Entre limones

Autor: Chris Stewart

Gènere: Novel·la

L’ànima és al cervell

Autor:Eduard Punset

Gènere: Medicina

El protagonista  ens
transporta a Las Alpu-
jarras (Granada) on re-
construeix un «cortijo».
Allí li passaran aventures
de tot tipus ...  però el
veritable protagonista
del llibre és el «cortijo»,
un autèntic paradís a la
muntanya ple d’oliveres,
ametllers i llimoners,
situat a la vora equi-
vocada del riu, sense cap
via d’accés, sense llum ni
aigua ... Hi ha res millor?.

To irònic i ple d’hu-
mor, és un llibre que ha
rebut excel·lents críti-
ques per part del món
editorial. L’autor és l’ex
bateria del grup musical
Génesis i parla de la seva
experiència vivint a Es-
panya després de voltar
per mig món.

El nombre d’interro-
gants que suscita el cervell
i la seva manera de
funcionar és infinit, però
en els segles XX i XXI
s’estan trobant per fi les
claus del que semblaven
misteris insondables. El
llibre planteja les pre-
guntes que tots ens fem,
Eduard Punset ens des-
cobreix aquest gran secret
que és el cervell. Detalla
els fascinants descobri-
ments sobre el funciona-
ment del cervell, un òrgan
que el va seduïr des que
era ben petit, quan feia
companyia al seu pare al
manicomi de Vila-Seca
mentre ell atenia els pa-
cients. Punset diu que la
consciència i el cervell
continuen essent grans
misteris de la humanitat.

Miquel Trilla

--------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La llum s’enduia lentament la tarda
i un poble nòmada tot blanc d’ocells en vol,
s’ajoquen al ramatge despullat
d’un arbre gegantí nascut a l’aigua
i l’arbre es torna flor.
Un pom de color blanc incomparable
com mai no havia vist.
Allí faran la nit.
Silencis confortables i el seu res,
talment com clau de volta d’un temps dolç,
em feien vulnerable.
Afloren sensacions que desconec.
Amb el viure a les costelles esmolat pels anys,
l’oreig s’enduia eixut llamps i tempestes,
per sorprendre i seduir pels terraplens,
mà de ferro amb guant de seda,
bohemi i assenyat ...
de res tenia por.
Una mica de tot
i el missatge prodigiós d’aquelles aus,
em feien veure el rumb.
Erem molts en aquell lloc.
Senzill, distès, obria el cor i la pensa.
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El Balaguer inicia la temporada

empatant amb un defensiu Mataró

El Balaguer no va poder
trencar la muralla defensiva
del Mataró en el primer par-
tit de lliga disputat el passat
diumenge 2 de setembre, al
Camp Municipal d’Esports
de la capital de la Noguera.

Els homes d’Emili
Vicente van sortir molt con-
centrats i amb un gran res-
pecte cap al rival, un dels
equips que més s’ha refor-
çat aquesta temporada, ja
que té com a únic objectiu,
el aconseguir l’ascens a Se-
gona B. El Mataró, però tam-
bé va sortir amb molta por
dels balaguerins, i ambdós
equips van aplicar uns forts

ran, a partir de les 12 del mig-
dia, amb el Barcelona B, que
entrena Josep Guardiola, i
que és, sens dubte, el mà-
xim candidat a emportar-se
aquest campionat de lliga, i
recuperar la plaça perduda a
la Segona B. De moment, el
passat diumenge, no va po-
der passar de l’empat a 0
gols al camp del Premià.

Per aquest partit, Emili ja
comptarà amb la presència
de Ruben Soler, tot i que no
es segura la participació del
davanter Iban Parra. Els
balaguerins estan molt
motivats per intentar sumar
els 3 punts al Mini Estadi.

sistemes defensius, que van
fer que les davanteres tin-
guessin poques opcions de
gol. Cal afegir que el
Balaguer no comptava per
aquest partit, ni amb el seu
davanter golejador Iban Par-
ra, ni amb el nou fitxatge,
Ruben Soler, dos dels ho-
mes que han de liderar el joc
ofensiu vermell, cosa que va
fer que el partit acabés sen-
se gols, tot i que va ser força
entretingut per als pocs es-
pectadors que van acostar-
se al Municipal.

Aquest diumenge, els
balaguerins es desplaçaran
al Mini Estadi on s’enfronta-

Classificació

Tercera Divisió

1. Reus ......................... 3

2. Santboià ................... 3

3. Igualada ................... 3

4. Santandreu .............. 3

5. Castelldefels ........... 3

6. Banyoles .................. 3

7. Manresa ................... 1

8. Blanes ...................... 1

9. Rapitenca ................ 1

10. Cassa ..................... 1

11. Balaguer ............... 1

12. Mataró ................... 1

13. Premià ................... 1

14. Barcelona B .......... 1

15. Manlleu .................. 0

16. Europa .................... 0

17. Vilanova i la G. ..... 0

18. Pobla Mafumet ..... 0

12. Palamós ................. 0

20. Mansnou ................ 0

Golejadors del

C.F. Balaguer

L’empat a 0 gols
entre el Balaguer i el
Mataró en el primer
partit de lliga, fa que
encara no hi hagi cap
golejador de l’actual
temporada, que va co-
mençar el passat diu-
menge 2 de setembre,
al Municipal d’Esports
de Balaguer.

Aquest diumenge,
el Balaguer entrenat
per Emili Vicente in-
tentarà inaugurar
aquesta secció mar-
cant algun gol al
Barcelona B de Josep
Guardiola, al Mini Es-
tadi, a partir de les 12
del migdia.

Propers encontres

Plantilla del C.F. Balaguer 2007-2008

FUTBOL >>  L’equip es desplaça aquest diumenge
al Mini Estadi, on s’enfrontarà al Barcelona B

02/09/2007

BALAGUER 0
MATARÓ 0

Emili Vicente

09/09/2007 --  12h
Mini Estadi de

Barcelona

Barça B | Balaguer
-------------------------------------

16/09/2007  --  18h
Camp Municipal de

Balaguer

Balaguer | Igualada
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La selecció espanyola infantil de

bàsquet es va concentrar a Balaguer
El passat 14 d’agost, l’Al-

calde de Balaguer, Miquel
Aguilà, i el regidor d’esports,
Juanjo Tenorio van rebre ofi-
cialment a l’equip de bàs-
quet de la Selecció Espanyo-
la, categoria Infantil, que des
del 10 al 16 d’agost van estar
concentrats a la ciutat pre-
parant el viatge a Eslovènia.

Balaguer va ser la ciutat
escollida per la Federació
Espanyola de Basquetbol
per acollir la concentració
d’aquesta selecció es-
panyola masculina (U14).

La qualitat de les
instal·lacions del nou pavelló
esportiu polivalent ha estat
una de les motivacions
perquè aquesta selecció
prepari a la nostra ciutat el
seu viatge cap a la ciutat
d’Eslovènia.

Miquel Aguilà va donar la benvinguda a l’equip

BÀSQUET >> Les magnífiques instal·lacions del nou
pavelló polivalent, una de les causes de que hagin
triat Balaguer per realitzar el seu estatge esportiu

A l’acte de benvinguda
també hi van assistir els
membres de l’equip directiu
del Club Bàsquet Balaguer.

La selecció espanyola
infantil ha agraït la hos-
pitalitat rebuda tan per part
del club de bàsquet Ba-
laguer com també del
mateix Ajuntament des-
tacant que els han fet sentir
com a casa, a l’igual que el
lloc d’allotjament on també
s’hi han trobat molt bé.

El regidor d’esports de

l’Ajuntament de Balaguer,
Juanjo Tenorio ha mani-
festat la predisposició
municipal davant d’aquests
afers esportius, mostrant-se
obert a que Balaguer sigui
ciutat acollidora d’equips,
clubs i entitats represen-
tants de diferents esports ja
que la ciutat també se’n
gaudeix, així donant a
conèixer la ciutat per tot
arreu i en activitats ben
diverses i de públics
diferents.

La selecció espanyola infantil de bàsquet



22>> E S P O R T S

Eric Demarchi Garcia
del Club Esportiu Natació
Balaguer ha disputat
durant el mes d’agost el
Campionat d’ Espanya de
natació d’estiu en la
categoria Júnior a les
Piscines del C.N.
Terrassa.

L’Eric ha aconseguit
situar-se entre els millors
nedadors a nivell estatal,
classificant-se el 12è en la
prova dels 50 metres
lliures amb un temps de
25 segons 74 dècimes i en
els 100 metres lliures va
quedar en el lloc 16è
d’Espanya amb un
temps de 56 segons.

Dues marques que
fan que el  nedador tingui
un bon futur esportiu.

L’objectiu d’aquesta
temporada ha estat
complert amb el cam-
pionat de Catalunya,
mentre que l’ objectiu de
la propera temporada,
serà el campionat d’Es-
panya.

El balaguerí Eric Demarchi

entre els millors nedadors

juniors d’Espanya

Eric Demarchi al mig de la foto

NATACIÓ >>Va quedar
12è en 50 m. lliures i
16è en 100 m. en el
Campionat d’Espanya
Júnior

El Futbol Sala Balaguer comença els

entrenaments de la mà de Jaume Canal

El  Club Futbol Sala
Balaguer van començar els
seus entrenaments de
pretemporada el passat di-
lluns 20 d’ agost.

Cal destacar que les ses-
sions de tecnificació dels di-
jous, 23 i 30 d’agost, van ser
dirigides per Jordi Garcia,
màxim responsable de la
selecció espanyola sub-21
de futbol sala (campiona

ampliar la seva formació, la
qual cosa suposarà un im-
portant valor afegit per al
futbol sala a la ciutat de
Balaguer.  

En quan a la primera
plantilla , cal destacar que no
hi haurà grans novetats.
Jaume Canal continua com
a tècnic, amb les incor-
poracions de Joan Duran
com a segon i entrenador del
filial, i Paco Naranjo com a
auxiliar.

Repeteixen en el primer
equip jugadors com: Carles,
Fuentes, Alberto, Ferran,
Xolo, Víctor, Capi, Sàmper,
Jonhy i Tarroja.

europea de la categoria). El
tècnic barceloní inicia
d’aquesta forma la seva col·-
laboració amb l’entitat bala-
guerina, la qual consistirà en
la preparació d’entrena-
ments de tecnificació que
s’apliquin directament als
equips, així com fer sessi-
ons amb els actuals i futurs
entrenadors i jugadors del
club per tal de completar i

Jordi Garcia és el màxim responsable de la selecció espanyola sub-21

FUTBOL SALA >>El club comptarà amb el tècnic
Jordi Garcia, màxim responsable de la selecció
espanyola sub-21 de futbol sala, col·laborant
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Dra. LAURA LACUEVA MODREGO

Dermatologia i Dermoestètica

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

Ps. de l’Estació, 10 - Balaguer

Tel: 973 448 113

El Balaguer femení de Tennis Taula

inicia la competició el 29 de setembre
El Club Tennis Taula

Balaguer iniciarà la tempo-
rada 2007/2008 el proper dia
29 de setembre. Els equips
que competiran enguany en
competicions oficials seran:
el Balaguer - Villart Logístic,
a la Divisió d’Honor Feme-
nina d’àmbit estatal, i, en
l’àmbit provincial un equip
a la lliga de segona i un altre
a la de tercera, així com un
equip a la lliga infantil.

La Divisió d’Honor
Femenina es dividirà en-
guany en dos grups, un que
englobarà tots els equips de
la meitat nord d’Espanya i un
altre els de la meitat sud.
L’equip de Balaguer ha
quedat enquadrat en el grup
del nord i començarà jugant
a fora el dia 29 contra l’equip
probablement més fort de la
categoria en aquesta tem-
porada, el Finques Ripollet,
que va estar a punt de pujar
l’any passat a la Super-
divisió. El Balaguer - Villart
Logístic comptarà per
aquest partit amb la alineació
que tan bé va funcionar l’any
passat, Yan Lan Li, Loredana
Raduta i Anna Biscarri.

El Balaguer no jugarà el
seu primer partit a casa, on
estrenarà el nou Pavelló del
Molí de l’Esquerrà, fins el
proper 21 d’octubre, a les
11h, en que s’enfrontarà amb
el Etxadi - Super BM de San
Sebastian.

D’altra banda els equips
del CTT Balaguer que

El nou pavelló del Molí de l’Esquerrà

TENNIS TAULA >>El club amb diferents equips en
els campionats provincials entrenarà i jugarà a les
noves instal·lacions del nou pavelló

L’atleta balaguerina
Carme Millán va procla-
mar-se guanyadora del
Campionat Nacional de
curses de Muntanya
d’Andorra, després de
classificar-se en primer
lloc en la darrera de les
travesses, la de Canillo, el
passat diumenge 26
d’agost a la parròquia an-
dorrana.

La Travessa de Canillo
va aplegar un total de 55
corredors entre les
categories masculina i
femenina, i la cursa, amb
un recorregut de proa de
8 quilòmetres de distàn-
cia i 1.250 metres de

desnivell, va viure un
moment d’emoció en la
categoria masculina,
sobretot per la igualtat
entre els primers clas-
sificats, mentre que en la
categoria femenina, Car-
me Millán va dominar la
carrera des del principi
fins a la fi.

Carme Millán guanyadora de

curses de muntanya del

Campionat Nacional

Carmen Millán en una imatge d’arxiu

ATLETISME >>
L’Atleta balaguerina
no va tenir rival en la
Travessa de Canillo,
darrera de les proves
puntuables

disputen les lligues
provincials encara no
disposen del calendari de la
competició, però han iniciat
ja la seva preparació de pre-
temporada a les noves
intal·lacions on ja funciona
també l’Escola de Tennis

Taula del CTT Balaguer per
tothom que hi estigui
interessat.

Tota la informació del
CTT Balaguer està dispo-
nible en la seva renovada i
documentada pàgina web
www.infocomarca.com/cttb
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MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA
MAGIA BLANCA

CONSULTAS  EN

BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 679 857 044

Telf. 609 135 472

El Síndic a Balaguer

Atendrà les persones el
dijous 27 de setembre

El dijous 27 de setembre, Rafael Ribó,
síndic de greuges de Catalunya, i altres
membres del seu equip seran a Balaguer
per atendre les persones que vulguin
fer-los consultes o exposar-los les
seves queixes de les administracions
públiques.

L’equip del Síndic atendrà els ciutadans
des de les 10 a les 14 i de les 16:30
hores a les 18:30 hores a la Cambra de
Comerç, carrer Pere III 11-13 entresol.

Prèviament, cal concretar l’entrevista,
trucant al 900 124 124 o enviant un
correu electrònic a sindic@sindic.cat

El proper dissabte dia
29 de setembre s’inicia
una nova temporada del
torneig de futbol sala
masculí amateur que
anualment organitza la
Regidoria d’Esports de
l’Ajuntament de Balaguer.

La present edició és
presenta més que emo-
cionant amb la novetat de
poder disputar els partits
a la nova instal·lació
municipal del nou pavelló
poliesportiu polivalent
ubicada als antics
terrenys d’Inpacsa.

Els partits es
disputaran  cada dissabte

a la tarda de les 16:00 a les
20:00 hores.

La inscripció d’equips
va en augment edició rere
edició, i per la present es
preveu comptar amb un
màxim de 16 equips que
disputaran una única volta
de campionat enfrontant-
se tots contra tots.

El 29 de setembre comença

una nova edició del Torneig

“5 Nacions” de Futbol Sala

Equip guanyador de l’any passat

La novetat d’enguany

és el canvi d’ubicació

ja que els partits es

disputaran al nou

pavelló polivalent

El pavelló del Molí de l’Esquerrà

acollirà l’Aula de Gimnàstica Rítmica

El passat 24 d’agost va
tenir lloc la presentació de
l’Aula Municipal de Gimnàs-
tica Rítmica de Balaguer a
càrrec de Juanjo Tenorio,
Regidor d’Esports de l’Ajun-
tament, Albert Marvà, res-
ponsable de la Regidoria
d’Esports, i Judit Martí res-
ponsable de l’Aula Munici-
pal de Gimnàstica Rítmica.

L’Ajuntament de Bala-
guer engega aquest projecte
amb la voluntat de potenciar
l’esport femení a la nostra
ciutat, seguint les directrius
de la Secretaria General de

aquesta aula seran
gimnàstica rítimica (ini-
ciació), el funky i hip-hop, i
com a novetat s’inclou la
modalitat de natació
sincronitzada.

La seu de l’Aula
Municipal de Gimnàstica
Rítmica de Balaguer serà el
Nou Pavelló del Molí de
l’Esquerrà per a les dis-
ciplines de gimnàstica
rítmica, funky i hip-hop, i la
Piscina Coberta climatizada
per la natació sincronitzada.

A partir del dilluns 17 de
setembre s’iniciaran les
classes de dilluns a di-
vendres de 2/4 de 6 de la tarda
a 2/4 de 9 de la nit i dissabtes
de 10 del matí a 3/4 de 12 del
migdia.

l’Esport que està subven-
cionant als ens locals per tal
de que des de la seva pròpia
ciutat es portin a terme
actuacions que fomentin la
pràctica de l’esport femení.

L’Aula de Gimnàstica
Rítmica de Balaguer segueix
l’estela de treball del Club
Gimnàstica Rítmica Bala-
guer, complementant i
augmentant l’oferta de
classes i professorat, i
aconseguint així atreure més
quantitat de participants.

Les disciplines en que
començarà a treballar

Presentació de l’Aula Municipal de Gimnàstica Rítmica de Balaguer

GIMNÀSTICA RÍTIMCA >> Una de les novetats és la

incorporació de la modalitat de natació

sincronitzada que es farà a la piscina coberta
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Del 27 d’agost al 7 de
setembre van celebrar-se
les estades «Temps afe-
git» que organitza la Re-
gidoria d’Esports de
l’Ajuntament de Balaguer
i l’Institut Municipal Pro-
grés i Cultura.

L’objectiu d’aquestes
estades es oferir activitats
lúdiques i esportives als
nens i nenes en edats

compreses entre els 5 i 6
anys fins que comenci el
nou curs escolar.

El programa d’a-
questes estades reuneix
les activitats extra-
escolars més comunes
per tal de facilitar l’entrada
al nou curs escolar. Els
participants realitzen
diverses activitats cul-
turals.

Una trentena de nens i nenes

participen al Temps Afegit

Participants a Temps Afegit

Jonathan Fornier guanyador de la XIV

Marató de Pesca contínua de Balaguer
Aquest cap de setmana

1 i 2 de Setembre, s’ha cele-
brat la XIV Marató de pesca
contínua.

El concurs que va durar
de les 16.00h del dissabte
fins a les 10.00h del diumen-
ge va comptar amb 70 parti-
cipants i es va proclamar
guanyador, Jonathan For-
nier, amb 50 peces 60.200 kg,
seguit de Josep Suriol i
Xavier Suriol.

D’ altra banda cal desta-
car que  en el concurs joven-
tut de Catalunya, els bala-
guerins Marc Adsuar i Genís
Alarcón van participar-hi,
quedant classificats pel
campionat d’Espanya.Marató de pesca

El C.F. Balaguer jugarà amb el LLeida el

primer Trofeu “Ciutat de Balaguer”
El President del Club

Futbol Balaguer, Carlos
Galiano i el regidor d’Esports
de l’Ajuntament, Juanjo
Tenorio han presentat el Pri-
mer Trofeu “Ciutat de
Balaguer”, que es disputarà
aquest dimarts 11 de setem-
bre a partir de les 6 de la tar-
da, davant del primer equip
de la Unió Esportiva Lleida.

Abans del partit es farà
la presentació oficial del pri-
mer equip davant de l’afició
del club.

PESCA >> Marc Adsuar i Genís Alarcón classificats

pel Campionat d’Espanya joventut de l’any 2008

Presentació del Trofeu «Ciutat de Balaguer»



26>>

GROC és una publicació plura i independent. Els articles d’opinió són exclusius dels seus autors que GROC no fa necessàriament seus. En defensa de la llibertat

d’expressió de la nostra societat, ens comprometem a acceptar les rèpliques que els lectors estimin oportunes sempre que es guardi el degut respecte que mereixen

persones i institucions. TOTS el articles d’opinió hauran d’estar signats, amb nom i cognoms, i aniran acompanyats amb una còpia del DNI del responsable de

l’article i un telèfon de contacte.

O P I N I Ó

La libertat es para los valientes

Desirée Solà i Brich

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ha arribat a les meves
mans, en aquests dies de
plàcida lectura d’estiu, el llibre
que dóna títol a aquest
article. El recomano.

Pàgina a pàgina va
desgranant l’efecte «Tornado»
d’aquest tipus de comerç.

Allà on es va establint va
desapareixent gradualment la
producció, el petit i mitjà
comerç, el petit artesà, milers
i milers de petites explo-
tacions agràries i ramaderes
van plegant; l’economia local
va decreixent.

Arreu del Món, això
comporta un flux de població
del camp a les ciutats; creant
al països subdesenvolupats
grans suburbis de famolencs.

Aquestes grans Àrees de
distribució compren allà on
troben el preu més baix; Països
d’on obtenen més beneficis

fiscals, països on hi ha més
permissibilitat en l’ús de
pesticides, països on hi ha
menys exigències sanitàries,
menys exigències mediam-
bientals, sindicals. Mai no
compren al petit, es nodreixen
de grans explotacions agràries
i industrials  on el cost de la
mà d’obra és insignificant; cal
saber que més de la meitat
de la població mundial no
arriba als dos euros de salari
laboral. Això els suposa haver
d’emigrar. Està calculat que
el preu que rep el pagès en
origen és del 700% al 2.000%
vegades inferior al preu
marcat a les prestatgeries.

En canvi, els llocs de
treball que creen aquests
establiments són de baixa
qualificació, contractes
escombraria, horaris llargs i
festius. Aquestes precàries

condicions laborals els suposa
un constant canvi de personal.

Un estudi fet a nivell
mundial constata que de cada
lloc de treball que creen els
més potents magatzems
comercials, se’n perden  246
d’ocupació local.

Avui, aquestes  empreses
constitueixen les primeres
grans fortunes mundials.

Les directrius que
regeixen aquestes grans
distribuïdores són: Obtenir el
producte amb el mínim cost,
restricció de personal, fusions
constants, aconseguir exclu-
sives , monopolis i augmentar
volums per així,  cada any
incrementar els fabulosos
marges comercials.

Això implica que els
aliments cada dia siguin de
pitjor qualitat: Els animals són
alimentats amb pinsos
alterats, amb ús normalitzat
d’antibiòtics, debilitant
l’eficàcia d’aquests quan els
necessitem els humans.

Aquests establiments
exigeixen que la fruita, la

Supermercats: No gràcies!
Rosa Mari Gràcia, Slow Food Terres de Lleida

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

verdura, la carn... compleixin
uns criteris de mida, estètica,
forma, color, uniformitat (per
tal d’enlluernar al consumidor
poc informat) obligant al
productor a fer un ús excessiu
de plaguicides, creant residus
perillosos per a les persones i
una contaminació de les
aigües i de les terres de
conreu.

Pel fet d’haver de recórrer
els aliments llarguíssims
trajectes, cal tractar-los en
excés, cal collir-los en verd i
madurar-los artificialment, cal
afegir-los additius, tots ells
acumulatius per als humans.

El consum energètic que
suposa un producte importat
via aèria és 30 vegades
superior al que representa el
d’un producte local. I ara, en
plena temporada de collita en
el nostre país, podem trobar
als supermercats fruita de
qualsevol punt del Món.

La FAO reconeix que
aquest sistema de consum ha
comportat la pèrdua del 75%
de la diversitat genètica, ja

que solament es produeixen
aquells aliments de fàcil
industrialització, trasllat i
conservació. A Espanya hi
havia 380 varietats de melons,
avui només se’n comercialitza
10/12 varietats.

Aquest tipus de venda ha
generalitzat l’excessiu
embalatge, ha generalitzat
l’envàs perdut.

Cal, per això,  una marxa
cal criticar el favoritisme que
aquests establiments han
obtingut per part de les
Institucions: facilitats d’im-
plantació, d’horaris, d’ober-
tura en  dies festius.  Cal tornar
a la venda directa, cal donar
vida a l’artesà local, cal tornar
a l’envàs retornable, cal
penalitzar el trasllat de mer-
caderies, cal subministrar-se
amb productes de proximitat,
cal consumir aliments de la
zona, frescos, de temporada i
sense embolcall.

A vegades, reconèixer que
ens hem equivocat i tornar
enrera, pot ser fer un pas
endavant.

Vivimos en un mundo de
amplias libertades, o al menos
eso creemos. Podemos
expresar nuestra opinión
libremente,  escoger nuestros
estudios, nuestros amigos,
pareja, religión..., en
definitiva, nuestro estilo de
vida. Pero hay una cosa que
no podemos escoger, nuestras
raíces. No elegimos venir a
este mundo, tampoco
escogemos a nuestros padres
ni el entorno en el que
crecemos. No decidimos
sobre nuestra educación, nos
la imponen.

Más tarde, la televisión,
las modas, la opinión de
nuestros amigos y familiares,
junto con una serie de
circunstancias que han
marcado nuestra vida, han

hecho de nosotros lo que
somos. Y aquí estamos,
pensando que somos libres. La
mayoría ni tan solo saben para
que sirven y desconocen el
porqué de su existencia, sólo
saben que las cosas no
salieron como esperaban y
que han fracasado. Se han
unido a la corriente de este
mundo como todos los demás:
«Total, no se puede luchar
contra el destino». «Acéptalo,
tú no naciste para triunfar,
eres un perdedor». Y
acabamos siendo «uno más
del montón». Nuestros sueños
se han roto en mil pedazos y
simplemente sobrevivimos
míseramente como prisio-
neros encerrados en nuestra
vida triste y vacía, como
náufragos perdidos en medio

del mar, sin rumbo.
Decimos que somos libres,

nos llenamos la boca con
palabras lisonjeras, huecas, en
nombre de la libertad; pero la
triste realidad es que cuando
nos miramos al espejo, si nos
detenemos unos momentos y
miramos algo más adentro,
nos damos cuenta de que
nuestra vida no tiene sentido.

A veces nos excusamos
con que nos han dejado solos,
con las dificultades o con el
daño que nos han hecho, pero
nos engañamos a nosotros
mismos. Eso sólo son excusas
para poder seguir revolcán-
donos en el fango. La verdad
de toda esta vida es que sólo
nosotros decidimos ir a la
derecha o a la izquierda,
seguir o detenernos, incluso
volver atrás, donde antes
estuvimos y continuar dando
vueltas alrededor de nosotros
mismos autocompade-
ciéndonos.

Nunca es tarde para volver
a empezar. La vida nos trae

nuevas oportunidades cada
día para cambiar nuestro
destino. Podemos aprove-
charlas y dejar atrás el pasado
cambiando nuestro futuro o
podemos seguir lamentán-
donos de cuan injusta es la
vida.

Para llegar a presidente de
los EEUU, Abraham Lincoln
tuvo que sobreponerse a más
de un fracaso personal y
político y, a pesar de haber
sido asesinado, cambió su
mundo. Otras personas como
Martín Lutero o Nelson
Mandela dieron su vida por lo
que creían y cambiaron la
historia, no sólo de su país sino
del mundo entero. Cristóbal
Colón y tantos otros que hoy
figuran en nuestros libros de
historia como héroes,
también tuvieron que luchar
por lo que creían justo. Y por
cierto que no lo tuvieron más
fácil que cualquiera de
nosotros. Gracias a esas
personas y a otras muchas sin
nombre, a su persistencia, a

su pasión, a su fe en sus
ideales, hoy nos beneficiamos
de un mundo mejor. Todos
ellos sabían que la libertad es
algo más que luchar por
nuestros derechos, a veces se
trata simplemente de
renunciar a ellos.
  Tal vez deberíamos
detenernos, en lugar de correr
tanto de un lado a otro, y
preguntarnos si realmente
somos libres. No tenemos que
rendir cuentas a nadie, sólo a
nosotros mismos. Pero
podemos seguir engañán-
donos y escondiendo la
cabeza como el avestruz, es
nuestra decisión.

A menudo olvidamos que
los héroes también tienen
miedo. La diferencia entre
ellos y el resto del mundo es
que no se detienen ante el
miedo sino que lo enfrentan y
siguen avanzando, dejan a un
lado sus dudas e indecisiones
y toman las riendas de su
propia vida en beneficio de las
futuras generaciones.
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Benvolgut amic
C.G.A.

-------------------------------------------------

Abans de res una justifica-
ció d’aquesta pluja de cartes
que suposo vas llegint. Entre
altres coses l’estiu invita a es-
tar en una casa vella ben aïlla-
da de la calor i buscar ocupa-
cions que no et facin suar, i què
millor que escriure a un amic?

Farem les vacances més
tard, quan el sol ens doni una
mica de treva, i el badar pels
carrers no sigui cap perill d’es-
tabornir-te. No vull que t’angoi-
xis amic, perquè llegeixis uns
quants parers aplicats a la
meva persona. Tu saps que ra-
rament faig cas de les críti-
ques, i menys en faries tu si
coneguessis al personatge que
les fa. Els partits no trien gai-
re, i el seu sempre ha tingut el
desencert localment d’escollir
als primers, que no deixen d’és-
ser deficients “segundons”. Ell
és la primera espasa (ploma),
i ara es pot comprendre que
els seus llibres no es venguin.

A mi el que em preocupa-
ria seria el mentir, i si ho ha-
gués fet, segurament ja m’hau-
rien cridat a l’Àngel Guimerà
(als jutjats). Certament no em
negaràs que tinc motius per
sentir-me content, quan reco-
neix la meva simpatia, i és que
el pobre home per més des-
gràcia seva, no sap llegir; els

signes d’interrogació, no tenen
per ell cap importància. Jo pre-
guntava, i la gent ja respondrà
amb el seu parer i el seu vot si
es torna a presentar.

Per a mi i de sempre, quan
una persona rep diners públics,
pot ser discutida, senyalada i ob-
jectiu de qualsevol, dient la ve-
ritat. Són els polítics als que no
agrada, ells volen diferenciar les
seves vides, pública de la priva-
da, com si aquesta darrera no
fos fruit dels diners que cobren
de la primera, i així anar fent el
que han estat fent. Per dir-ho
clar i ras, han  creat amb malig-
nitat un gegantí buit entre els
nostres somnis i la seva reali-
tat. No és d’estranyar el poc crè-
dit que tenen i com passem
d’ells.

Hi ha senyors (?) que van
fer tota una campanya parlant
del caciquisme i de l’enxufisme
de CiU, i quan degut als pactes
de govern van pujar les escales
de l’Ajuntament com a regidor,
li va faltar temps per donar fei-
na a qui li va semblar, no cal
citar noms, i amb el temps va
trobar a “l’Arguiñano” del mu-
seu comarcal. Amb la seva àn-
sia de treball i protagonisme,
va intervenir en reunions veïnals
quan els sorolls i olors de Pisesa,
fent una entrada de cavall i una
parada d’ase. No cal parlar de
la seva intervenció a “Art a San-
ta Maria”, on per escrit i de pa-
raula amb la petulància del seu
càrrec temporal, va obrar d’una
manera ofendosa per tots els

membres de la comissió pres-
cindint de que els seus mem-
bres han aportat riquesa i tre-
ball a Balaguer en quantitats in-
abastables per ell, i que hi esta-
ven (dolç record monetari) sen-
se cobrar un duro.

Quan el 16/6/1995 vaig de-
cidir-me a col·laborar al Groc,
unes desordenades inicials van
ser la signatura escollida. Per-
què tu saps el vergonyós i tí-
mid... i ara simpàtic que sóc, i
no he canviat en aquests 270
articles publicats. A l’inrevés hi
ha persones amb molta activi-
tat cerebral, que n’usen molts
de noms a més del seu, per
exemple Rafael Santapau o
Ettore Martini. Per cert, aquest
darrer té un toc romàntic italià
que em dóna gust. Amb la meva
fantasia, una mica esbojarrada,
me l’imagino com un home amb
una sana i abundant
pelambrera, uns bigotis tipus
mexicà que no vol pertànyer a
cap ramat per estar descontent
en com es porten les coses. Té
el seu món, el seu parer i la seva
vergonya. No crea crisis per fer
teatre, i és conseqüent, no ne-
cessitant fer foc per demostrar
la fe del neòfit. Però com dic és
una imatge del meu cap.

En quan a vergonya, no li cal
fer targetes, és prou conegut
per la seva brillantor i ànsia de
protagonisme.

Una encaixada amic i enda-
vant sempre, amb ànims o sen-
se.
---------------------------------------------------

Entrevistes Freaks.

Balaguer is diferent, però molt!
Inyaqui Olarte Vives

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Des del Club Social i
Cultural «El Porxo» de
Balaguer volem agrair a la
Penya Madridista de
Balaguer i comarca, en
especial, al president Sr.
Joan Maria Molins i al
secretari Sr. Sebastià Villa,
la col·laboració desinteres-
sada que han mostrat,
cedint-nos les instal·lacions
i equipaments de la seva
seu.

El Club Social i Cultural
«El Porxo» és un recurs de
participació i inserció en la
comunitat que té el suport
del Departament d’Acció
Social i Ciutadania i altres
importants institucions.  És
un  servei obert a la
població que té com a
destinataris preferents les
persones que estan o han
estat fent rehabilitació per
TMS.

Les activitats que s’hi
fan són culturals, lúdiques,
socials i esportives,
encami-nades sobretot a la
partici-pació en els

Agraïment a la Penya

Madridista de Balaguer

i comarca
Olga Jordana i Helena Garcia Educadores del Club

Social i Cultural “El Porxo”

---------------------------------------------------------------------------------------------

recursos de la comunitat,
a la creació de vincles
socials i d’amistat i a
millorar la qualitat de vida.

 «El Porxo» té la seu a
la Plaça Mercadal de
Balaguer, on ofereix tallers
de manua-litats,
musicoteràpia, cine-ma,
informàtica i molts altres.
És en el taller de cinema
on destaquem la
col·laboració de la Penya
Madridista, que ens cedeix
el seu local cada dijous, per
poder gaudir de les pel·lí-
cules en una pantalla de
gran format i amb so d’alta
qualitat.

Donat, doncs, que un
dels objectius bàsics del
servei és la interacció amb
la comunitat, valorem
especialment l’acollida
que se’ns ha ofert.

Des d’El Porxo, el
nostre més sincer
agraïment a la Penya
Madridista.

-------------------------------------------

Se’m va acudir que pujar
l’escalinata de Santa Maria en
plena migdiada d’Agost seria
un exercici d’allò més
tonificant. A mitja pujada,
amb el cos en ebullició, ja
havia canviat d’opinió. Un cop
a dalt se’m va presentar una
escena pintoresca i ines-
perada.

Uns urbans estaven fent
desmuntar la tenda a un
turista bastant estrafolari.
L’home, que duia un vestit

beige passat de moda, anava
recollint els trastets amb cara
de no entendre que hi havia
de dolent en acampar davant
de Santa Maria.

M’hi vaig acostar, encu-
riosit per la seva pinta i li vaig
fer la pregunta més ximple del
món:
- Vostè no és d’aquí, no?

L’home va negar amb el
cap somrient i en un anglès
macarrònic, però molt més
entenedor que el de qualsevol

britànic, em va explicar que
era un reporter del Kazajstan
i que estava fent un reportatge
sobre llocs turístics poc
coneguts com ara la plana de
Lleida o el desert del
Kilimanjaro. Va fer un gest
abastant tota l’extensió de
paisatge que es veia des de
Santa Maria, tot dient:
- Bonic. Molt bonic.

Després va senyalar el
casc antic que s’estenia als
nostres peus i va dir:
- Preciós. Preciós. Em recorda
al meu país. Més primitiu i una
mica més brut, això sí, però
molt bonic. A continuació em
va demanar si vivia a prop. Jo
li vaig contestar que no, que
vivia a l’altre costat de riu.
L’home es va quedar estranyat

i em va dir:
- Ah! Disculpi. L’havia pres per
català. De quin país és vostè?
Li vaig contestar que d’aquí,
català, evidentment.

L’home no va quedar gaire
convençut. Em va dir que al
Kazajstan els immigrants
russos viuen en blocs de pisos
a les afores i que la gent del
país viu a la ciutat vella.

Quan li vaig explicar que
aquí, en general, era a
l’inrevés, es va esgarrifar i em
va demanar si és que ens
havien envaït i expulsat de les
nostres cases pairals i de la
millor zona de la ciutat.
S’oferí, fins i tot, a fer de
mitjancer amb el seu govern
per tal que ens deixessin algun
dels míssils que els quedaven

de l’era soviètica.
- I ara! Però què diu, home! -
Vaig respondre jo.

Em va costar moltíssim
fer-li entendre que la gent se
n’havia anat perquè havia
volgut. Però ell, al capdavall,
continuava fent que no amb
el cap amb incredulitat. A la
fi va deixar estar el tema i em
va dir que se n’anava a
acampar a aquella plaça tan
gran que es veia al mig de la
ciutat.

Quan em va preguntar si
hi hauria algun problema, jo li
vaig respondre:
- Provi-ho.

Mai s’ha de subestimar
l’audàcia dels turistes.

-----------------------------------------------
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El Centre d’Esplai Santa Maria ha anat

de colònies a Mas Gircós, a la Garrotxa

La majoria dels infants
coneixen o coneixeran els
volcans a partir d’una sorti-
da amb l’escola o amb l’es-
plai a la Garrotxa.

L’educació en el lleure és
una peça activa per aquest
engranatge. Per aquest mo-
tiu l’Esplai Santa Maria de
Balaguer ha organitzat les
colònies a Mas Gircós
(Besalú), una localitat molt
a prop de l’ambient volcànic
d’Olot.

Han estat dues setma-
nes en plena natura gaudint
de paisatges meravellosos i
amb la companyia d’un to-
tal de 110  infants de dife-
rents indrets com Balaguer,

Colònies del Centre d’Esplai Santa Maria

Tàrrega, Bellpuig, Corbins,
Verdú, Boldú, Barcelona…

Els joves han pogut gau-
dir de diverses activitats va-
riades i diverses, totes rela-
cionades amb el centre d’in-
terès d’aquest any «Com em
barrufen els oficis».

Les més destacades són
les gimcanes, tallers, olim-
píades, el casino, jocs exte-
riors, excursions, jocs de nit,
les excursions al volcà de
Santa Margarida, la Fageda,
el Croscat…

El proper curs d’esplai
s’iniciarà a principis del mes
d’octubre en el seu nou lo-
cal situat  al costat de l’es-
glésia del Sagrat Cor de
Balaguer.

Excursió a les zones volcàniques d’Olot

Els participants han

pogut aprendre tot el

que fa referència a les

zones volcàniques, prop

d’Olot

Desprès de prop de 25
anys sense fer-ho, l’aigua
i la sal han tornat a les
salines de Vilanova de la
Sal, ja que els nois i les
noies del camp de treball
“La Tolla”, ha realitzat en
conveni amb la Secretaria
de Joventut de la Gene-
ralitat de Catalunya, han
estat treballant per
recuperar-les des del dia
17 d’agost i per a celebrar-
ho, el passat dijous dia 30
d’agost, dia que s’ha
establert com el de la
festa Major de les Salines.

Des de les 11 del mati
i fins les 6 de la tarda va
celebrar-se una jornada

de portes obertes per a
mostrar a tothom que ho
va visitar, el treball realitzat
pel camp de treball i les
instal·lacions de les
salines.

Ja per la nit, es va
cloure la festa i el camp
de treball amb una sessió
de ball i gresca a càrrec
del Duo Kabala.

Recuperades les salines de

Vilanova de la Sal pel Camp

de Treball “La Tolla”

Les salines de Vilanova de la Sal

El camp de treball va

celebrar-se durant la

segona quinzena

d’agost, dirigit per

Miquel Marcelino

www.revistagroc.com
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Zona Riu
Seminou, 90m2, 4

hab., 2 banys, calf.
gas ind., cuina-

office. Magnifiques
vistes al riu.

Tudela de Segre
Impresionant casa,
varies plantes, 350
m2, 6 hab., 1 bany,
cuina-office. Moltes

possiblitats.

Zona variant
Pis 90m2, 3 hab., 2
banys,cuina-office,
parquet, gres, por-
tes faig i alumini.

Per estrenar.

Zona c/Urgell
Pis 130 m2, 4 hab.,

2 banys, cuina-
office, garaig doble

tancat opcional,
molt espaiós.

La Ràpita
Adossada 200m2, 3
hab., 2 banys, gres
porcelanosa, jardí i
bodega. Impecable.

Tipus rústica.

Balaguer
Casa 2 plantes, 117
m2, 2 hab., cuina-

office, saleta, men-
jador.Parquet-gres.
Per entrar a viure.

Zona Renfe
Apartament i estudi

nous, parquet,
finestres alumini,
calf. indv. gas.
Per estrenar!

Castelló de
Farfanya

Casa 3 plantes,
170m2, cuina-office,

4 hab., 2 banys,
pati, bodega.

Montgai
Casa de poble, 165

m2, 2 plantes, 4
hab.,1 bany, cuina-
office, terra gres.

Moltes possibilitats!

Castellserà
Preciosa casa de
poble, 3 plantes,

seminova, 4 hab., 2
banys, cuina-office,

garaig 2 cotxes.

OPORTUNITAT!!

Fantàstic pis de 100 m2, 3 hab., cuina-
office, 2 banys, parquet, gres, piscina

comunitària, calf. central, moblat.
Impecable!

El Consell comarcal presenta la web

noguerajove.cat al servei dels joves

Una trentena de Vehi-
cles Històrics de Lleida
van participar el passat
diumenge 2 de setembre
a la 1era Concentració a
Montgai de cotxes clàs-
sics i esportius. Els parti-
cipants van parar a esmor-
zar a les instal·lacions de

Vidres Viola a La Sentiu, i
seguidament es despla-
çaren a la localitat de
Montgai, població que
durant el cap de setmana
celebrava la seva Festa
Major d’estiu.

Allí van fer un dinar a
l’Ateneu.

El Club de Vehicles Històrics

visiten La Sentiu i Montgai

Els participants van esmorzar a La Sentiu

Presentació de la web noguerajove.cat

El Consell Comarcal de
la Noguera ha presentat la
pàgina web noguerajove.cat,
que neix amb l’objectiu
d’oferir als joves de la comar-
ca, una oficina virtual de jo-
ventut on poder trobar tota
la  informació i, els recursos
més interessants tant pel
col·lectiu juvenil com per
tots aquells agents que tre-
ballen amb els joves i pels
joves.

A partir d’aquest mo-
ment, a traves de
noguerajove.cat, els joves
de la Noguera tenen un nou
mitjà per assabentar-se
d’ofertes laborals, d’oci, i un
espai per fomentar la parti-
cipació, plantejar i aportar
propostes per desenvolupar
el Pla Comarcal de Joventut
i els respectius plans locals
de joventut.

A través de la nova pàgina web, els joves de la

comarca de la Noguera tindran una nova eina per

participar de tots aquells temes que els afecten
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Anuncis breus classificats

� VENDA. Casa de planta baixa al mig de Balaguer
amb un gran jardí.
� VENDA. Pisos i duplex al c/ Barri Nou, totalment
reformats. Bones vistes.
� VENDA. Apartaments i duplex amb jardí amb
excel·lents vistes. Zona La Giradeta.
� VENDA. Pisos i duplex a Sant Llorenç de Montgai.
Vistes immillorables.

Av. Països Catalans, 17-19  |  Tel. 973 446321  |  BALAGUER

Moises Puigpelat

TREBALL
------------------------------------------------
ES PRECISA ajudant de per-
ruqueria per caps de setma-
na. Raó: 667476172 (de 14:00
-15:00 h. de dilluns a dijous).
------------------------------------------------
SOFEREIX noia jove per fer
feines de la llar, a hores, entre
les 08:00-11:00h. Interessats
trucar al: 646067851.
------------------------------------------------
PNEUMATICOS DÍAZ SU-
BÍAS, busca persona para
sección de maquinaria pesa-
da y mantenimiento. Sabados
mañana laboral. Interesados
presentarse.
------------------------------------------------
EMPRESA DE SERVEIS neces-
sita aprenent, amb coneixe-
ments elèctrics teòrics, amb
la ESO aprovada (no cal expe-
riència). Portar C.V. i fotogra-
fia al moment de l’entrevista.
Tel: 973447268 (Loli o Xavier).
------------------------------------------------
TRABAJA DESDE CASA, in-
gresos extras tiempo parcial,
elevados ingresos tiempo com-
pleto, ideal para personas
emprendedoras, sin jefes ni
horarios fijos. Telf: 687727525.
------------------------------------------------
TALLERS IGNASI, S.A. (Re-
nault Trucks) de Balaguer,
precisa electromecànic amb
experiència, soldador i perso-
nal de recanvis. Jornada sen-
cera. Raó: 636083967.
------------------------------------------------
SE OFRECE mujer para hacer
trabajos del hogar o cuidar
niños o gente mayor. Razón:
662432950.
------------------------------------------------
ES PRECISA ajudant de per-
ruqueria, mitja jornada i caps
de setmana. Interessats tru-
car al : 973451095.

------------------------------------------------
EMPRESA DE SERVEIS preci-
sa: DJ per bodes i ban-
quets,per caps de setmana i
festius. Imprescindible bona
presència. Raó: 973447268
(demanar per Srta. Loli).
------------------------------------------------
ES NECESSITA muntador de
parquet. Interessats trucar a
Parquets Sesets 687449890.
------------------------------------------------
ES PRECISA personal per a
restaurant de nova obertura
(cuina, neteja, cambrers, ser-
vei de cafeteria). Interessats
adreçar-se a Sapore Restau-
rant, c/Sanahuja, 8.
------------------------------------------------
ROURES necessita ajudant de
muntador de mobles. Entre 16
i 20 anys. Raó: 973451105.
------------------------------------------------

IMMOBLES
------------------------------------------------
ES VEN PIS al c/ Girona, 75
m2. Totalment moblat i amb
electrodomèstics. Reformat.
Raó: 973448273.
------------------------------------------------
APARTAMENT en venda a
Balaguer, 2 hab. Molt cèntric.
Raó: 607896071.
------------------------------------------------
OPORTUNIDAD, vendo piso
nuevo a estrenar en Balaguer.
Precio: 117.198 e. Razón:
600402319.
------------------------------------------------
SE VENDE piso de obra nueva,
55 m2, 2 hab, terraza amplia,
buena situación, bajo. Precio:
138.232 e. Telf: 628070447.
------------------------------------------------
ES TRASPASSA forn al cen-
tre de Balaguer. Bones condi-
cions. Raó: 697238291.

------------------------------------------------
PARTICULAR ven pis 60 m2,
terrassa 20 m2, zona polispor-
tiu. Nou a estrenar. Preu:
138.000 e. Raó: 655922765.
------------------------------------------------
ES LLOGA magatzem de 1.000
m2, Pol. Ind. Camp Llong.
Amb instal·lació d’aigua i
llum, oficines amb calefacció
i a/a, alarma, càmares vigilàn-
cia, i caixa seguretat. Interes-
sats trucar al 609432684.
------------------------------------------------
ES TRASPASSA botiga de
moda al Passeig de l’Estació.
Raó: 664479918.
------------------------------------------------
ES LLOGA apartament a
Miami Platja per setmanes.
Telèfon: 659578658.
------------------------------------------------
ES LLOGUEN pàrkings a l’edi-
fici HP Sanahuja, 36. Referèn-
cia Gestoria Cudós. Raó:
973450555, Montse.
------------------------------------------------
VENDA/LLOGUER de pàr-
kings tancats al c/ Jaume Bal-
mes, 11 de Balaguer. Raó:
973446161-629310479.
------------------------------------------------
BALAGUER vendo casa
adosada a estrenar. Precio:
216.364 e. Interesados llamar
al 973449314.
------------------------------------------------
SE VENDE piso c/Molí de l’Es-
querrà, vistas al rio, 90 m2,
todo amueblado y con
electrodomésticos, exterior,
soleado, terraza. Telf:
973443009 - 669378631.
------------------------------------------------
SE VENDE parcela, Av. Àngel
Guimerà, 150 m2 (225 m2 edi-
ficables). Ideal casa adosada.
Situación immejorable.
Precio: 120.000 e . Telf:
639374155.

------------------------------------------------
ES LLOGA xalet a la Pineda,
per setmanes i quinzenes, de
6 places, tot reformat,
parking, jardí, 3 terrasses.
Raó: 650031586 Cal Davi.
------------------------------------------------
ES VEN pis al c/Barcelona,
zona Eixample, 110 m2, ascen-
sor, calefacció, 2 banys. Telè-
fon: 973448273.
------------------------------------------------
ES VEN pis molt cèntric, 90m2,
3 hab., bany complert, terras-
sa, galeria, calf, a/a, pàrking,
ascensor. Tel: 695449134.
------------------------------------------------
PARTICULAR vende piso de
2a mano en Balaguer, amue-
blado, 3 hab., calf. gas natu-
ral. Mejor verlo. Razón:
606008542.
------------------------------------------------
VENC apartament 70 m2,de
particular a particular. Semi-
nou, 2 hab. dobles, bany com-
plert, cuina-office, terrassa
gran. Ascenssor, calef. gas,
traster, tot exterior, solejat.
Moblat i molt cèntric.
Raó:600749622.
------------------------------------------------
OCASIÓ, terreny de 400 m2 en
venda a la Urb. Sant Miquel
(La Sentiu). Piscina comuni-
tària, tennis, bàsquet, bar...
Raó: 686001066.
------------------------------------------------
HABITACIÓ amb dret a cuina
i una compartida. Bona zona
de Balaguer. Raó: 973446172.
------------------------------------------------
VENDO piso de particular a
particular. Todo amueblado y
reformado. 3 hab., 1 baño, ga-
leria cerrada y calf. gas ciudad.
Incluida nevera y lavadora.
Precio a negociar. Telfs:
973460677/607272541.
------------------------------------------------
VENC apartament 70 m2, de
particular a particular, semi-
nou, 2 hab. dobles, bany com-
plert, cuina-office,  terrassa
gran, ascensor, calf., traster,
exterior, solejat, moblat i molt
cèntric. Raó: 600749622.
------------------------------------------------
PRECIÓS pis, 110m2, 3 hab.
dobles, 2 banys, galeria, bal-
có, calf., ascensor, gran men-
jador, parquet, piscina. Tot
moblat i equipat. Preu:
144.000e (negociable).Raó:
658939156.

------------------------------------------------
SE ALQUILA parkings en la c/
St Pere Màrtir y St. Diego de
California. Razón: 973447752-
639920281.
------------------------------------------------
VEÍ de Balaguer de 30 anys i
responsable, busca pis/apar-
tament per llogar en aquesta
població. Raó: 699057590.
------------------------------------------------

VARIS
------------------------------------------------
INTERBAN. Descuentos de
letras y pagares en 24 horas.
Llame al 973447477.
------------------------------------------------
INTERBAN. Créditos per-
sonales de 600 a 9.000 e, sin
avales, en 24 h. T: 973447477.
------------------------------------------------
INTERBAN. Capital privado,
para embargos, subastas ...
Consultenos al  973447477.
------------------------------------------------
INTERBAN. No se agobie por
sus problemas económicos,
consultenos y le ayudaremos
a solucionar tus problemas. T:
973447477.
-----------------------------------------------
INTERBAN, soluciones eco-
nómicas para atrasos, deudas,
embargos y subastas. Llamar
al 973447477.
------------------------------------------------
ESQUIZOFRÈNIA i altres
TMS: transtorns bipolar, de-
pressiu, de personalitat, ago-
rafòbia. Informació i suport a
afectats i entorn, familiars-
amics. Contacte: Associació
Salut Mental Ponent-Bala-
guer /La Noguera, telfs:
9 7 3 2 2 1 0 1 9 - 6 1 0 2 6 0 2 2 1 ,
www.salutmentalponent.com,
associacio@salutmentalponent.com
------------------------------------------------
REFORMES i rehabilitacions
de pisos, apartaments i xalets.
Raó: 651911369.
-----------------------------------------------

VEHICLES
------------------------------------------------
COMPREM Tractors vells i
motos antigues. Totes les mar-
ques i models (Ossa, Bultaco,
Montesa i altres). No importa
l’estat. Raó: 973610087.
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Farmàcies

ÀGER
AJUNTAMENT 973 455004

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 EVANGÈLICA
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
AJUNTAMENT 973 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
--------------------------------------------------------------------------
LES AVELLANES
AJUNTAMENT 973 454004
--------------------------------------------------------------------------
VALLFOGONA DE BALAGUER
AJUNTAMENT 973 432008
CASA DEL METGE 973 432055

Telèfons útils

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
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

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
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

Horari d’autobusos

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

REHABILITACIÓ DE FAÇANES

Pintura i Decoració

Qualitat i dedicació,
els nostres distintius

Pedro Garanto Fillat
C/ Tàrrega, 51 F •  BALAGUER

Tel. 699 949630

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

Sostres, pèrgoles ...
C/ Gaspar de Portolà, 1 - BALAGUER

a/e: parquetsesets@telefonica.net

Fax 973 449 997  Mòbil 687 449 890

etàletàletàletàletàl.....liquesliquesliquesliquesliques

ORENOORENOORENOORENOORENOM
Portes metàl.liques

Basculants i automàtiques

Escales i baranes metàl.liques

Serralleria i Forja

Estructures metàl.liques

C/ Thomas Edison, s/n
Tels. 973 586 773 - 605 801 804
25337 BELLCAIRE D�URGELL

Se vende parcela , Av. Àngel
Guimerà, de 150 m2 (225 m2

edificables). Ideal para casa
adosada. Situación immejorable.

Precio: 120.000 E.
Interesados llamar al 639374155.

ES VEN PIS
al c/ Girona, 75 m2.

2 habitacions.
Totalment moblat i

amb electrodomèstics.
Reformat.

Raó: 973448273

Jacint Verdaguer, 19 baix. - BALAGUER

Tel. 973 447958

COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS

Manteniment i neteja de:

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

Telèfons

 618 382 661
650 604 581

E-mail: limpiezasromero@hotmail.com

ENRIC SERRA (Gerb)

Taxi 6 places útils
SERVEI 24 HORES

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

Reserves tels. Tels. 973 446 055 - 606 105 223

Possibilitat de pagar amb targeta

SORTIDES ARRIBADES
BALAGUER LLEIDA

06.30 (1) 06.59
08.00 (6) 08.30
09.45 10.14
12.25 12.54
14.16 (4) 14.46
16.00 16.29
18.30 18.59
19.25 (4) 19.55

SORTIDES ARRIBADES
LLEIDA BALAGUER

06.00 (1)(2) 06.23
07.15 07.44
09.05 (3) 09.34
11.45 12.14
13.45 (3) 14.19
15.15 15.44
17.50 18.19
20.30 (5) 20.59

Horari de trens

(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: 11.05 h i 15.50 h - Arribades a Sort: 11.35
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 17.20 h - Arribades a la Pobla de Segur:
12.40 h i 17.50 h).
(5) Els dies 24, 25 i 31/12 només circula entre Lleida i Balaguer.
(6) Els dies 25 i 26/12 i el 01/01 només circula entre Balaguer i Lleida.

Farmàcies de torn de Balaguer

De les 8 de la tarda del 6 setembre a les 8 de la tarda del 13 setembre CLAVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 13 setembre a les 8 de la tarda del 20 setembre SALA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 20 setembre a les 8 de la tarda del 27 setembre MARCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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