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XAVIER RÚBIES RÚBIES
A.E.P.I. n. 300
CORREDOR DE FINQUES

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

PISOS EN VENDA
- C/ Cervantes, 4hab., ascensor,
calef., 2 banys.
- C/ Jacint Verdaguer, dúplex, 220
m2, calef., a/a, pàrking.
- C/ Montroig, 4hab., ascensor, 2
banys, traster.
- C/ Ramon Llull, 3 hab., calef.,
ascensor.
- C/ Montsec, 2hab., calef.
- C/ Josp Irla, 1 hab., calef., as-
censor.
- C/ Almatà, 3hab., calef., ascen-
sor.
- C/ Josep Irla, 4hab., calef., as-
censor.
- C/ Balmes, 4hab, calef., ascen-
sor, 2 banys.
- C/ Gregori Marañon, 3hab., calef.,
reformat.
- C/ Urgell, 3hab., calef., reformat.
- C/ Ramon Llull, 150 m

2
, 4hab.,

calef., ascensor.
- C/ Bellcaire, 3hab.

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

2
.

- C/ Sant Crist, dúplex, terrasa.
- C/ Tarragona, 2hab., terrassa.
- C/ Tàrrega, 4hab., terrassa.
- C/ Barcelona, 3 hab., reformat.

PISOS D’OBRA NOVA
- c/ del Pont, 2 habitacions + pàr-
king.

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

ALTELLS EN VENDA
- Avd. Pere III
- C/ St. Lluís

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

PÀRQUINGS VENDA
- Venda/lloguer al C/ Urgell.
- C/ Balmes
- C/ Cervantes
- Avd. Francesc Macià
- C/ Barcelona

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

MAGATZEMS VENDA
- C/ Tarrega
- Pol. Ind. Camp Llong

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

2
.

- C/ Alguer i al C/ Montroig
- C/ St. Lluís

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

CASES EN VENDA
BALAGUER
- C/ Dr. Flèming
- C/ Tàrrega
- C/ Joan Miró
- Crta. Menàrguens
- C/ Arços
LA SENTIU DE SIÓ
- Zona nova
ALGERRI
- Parcel·les en venda
CUBELLS
- Casa totalment reformada, amb vis-
tes, bon estat, pati.
TORREDEMBARRA
- Pis en venda de 80m

2
 amb terras-

sa, traster i parquing.
ELS MASOS DE MILLÀ
- Casa de poble amb pati.
MENÀRGUENS
- Casa Nova de 700 m

2
.

TÉRMENS
- Casa de 3 plantes 90.000 e

Degut a la gran
demanda de
vivendes de
lloguer, sol·-
licitem als pro-
pietaris que
posseeixin
pisos desocu-
pats als qui els
interessi tenir
una rendabilitat
en lloguer o en
venda, es diri-
geixin a les
nostres ofici-
nes, on se'ls
informarà
ampliament del
sistema d'ar-
rendament o
financiació.



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
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d’expressió de la nostra
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>>BALAGUER

Més de  tres-cents balaguerins
s’apleguen a  Montalegre

Bona resposta a la campanya de
donació de sang de Balaguer
----------------------------------------------
>>COMARCA

Vallfogona, Os i La Sentiu celebren
la Festa Major de Sant Miquel

Tartareu celebra una nova edició
de l’Aplec  de Sant Miquel
----------------------------------------------
>>CULTURA

Inaugurada l’exposició dels
primers pobladors de la Noguera

«Living Costa Brava» enceta el
cicle de tardor al Teatre Municipal
----------------------------------------------
>>ESPORTS

El Balaguer només suma un punt
de 9, en un mal inici de lliga

Es presenta el Club Basquet
Balaguer amb un total de 15 equips
----------------------------------------------
>>OCI

Pilar Zamora exposa els seus
gravats a la Sala d’Exposicions

Amb la celebració de Sant Miquel, i l’entrada de la
tardor, tot sembla retornar al seu lloc. S’han acabat les
vacances per la majoria dels treballadors; els escolars
retornen a les aules amb més o menys ganes; s’aca-
ben les darreres festes majors d’estiu, i tot sembla
recuperar el pols de la normalitat. Passen les setma-
nes i els mesos i no ens en donarem compte i arribarà
la Festa Major del Sant Crist i sense pensar-hi torna-
rem a ser Nadal.

Mentrestant els polítics tornen a agafar l’embran-
zida necessària per una altra precampanya i/o campa-
nya (cada cop es més difícil de diferenciar), de cara a
les eleccions generals de la propera primavera.

Amb l’arribada del mes de setembre, han comen-
çat a bombardejar-nos amb propostes i promeses més
o menys creïbles; mentre altres s’esbatussen per qui o
com han de liderar una o altra proposta. No n’apren-
dran mai.

I el més trist és que és la majoria dels polítics que
es deuen pensar que els ciutadans som rucs i que els
del govern ens poden engatussar amb el donatiu de
2.500 euros per nadó o amb 210 euros mensuals pel
lloguer d’habitatges, això sí, només si tens entre 22 i
30 anys, o d’altra banda, els de l’oposició, anunciant i
denunciant que tot, absolutament tot, va malament i
que l’apocalipsis està a l’altra banda del carrer.

En fi, esperem que tots haguem recarregat sufici-
entment les piles durant les vacances i que a partir
d’ara estiguem prou preparats per rebre i aguantar el
que ens ve a damunt.

La precampanya

PORTADA

Festa a la residència
Santa Maria
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Dr. Josep Ma Lara Nieto
Horari de visites: dimarts i dijous

d’11 a 13h del matí, i de 18 a 20h tarda

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER • Tel. 973 448 332

URGÈNCIES i domicilis 24 hores al tel. 629 359 238

Centenars de visitants omplen el

carrer del Pont en la Fira d’antics oficis

El carrer del Pont va om-
plir-se de gom a gom per viu-
re la Primera Mostra d’Ofi-
cis Antics, el passat dissab-
te, 15 de setembre, durant
tot el dia.

La filadora, l’esparde-
nyer, el matalasser, el ferrer,
el fuster, el cistellaire, entre
d’altres oficis antics van re-
cuperar el seu espai en
aquest típic carrer de menes-
trals del Centre Històric de
Balaguer davant els encuri-
osits visitants que van mos-
trar molt d’interès en com i
perquè es feien aquelles tas-
ques d’una determinada
manera, davant les explica-

cions tècniques dels expo-
sitors que es resisteixen a
abandonar aquells oficis que
moltes vegades van apren-
dre dels seus pares i avis.

La Mostra també va
servir per retre un emotiu
homenatge a Ton Camarasa.
Durant tot el dia, els visitants
de la Fira d’antics oficis, van
poder visitar el seu taller,

La Mostra es va fer al carrer del Pont

ubicat al carrer del Pont, i
contemplar aquells relleus
en fusta que ressaltaven,
precisament el carrer del
Pont com a punt neuràlgic
dels antics oficis a Balaguer.
Les seves escultures,
pintures i tota la seva obra
va estar oberta al públic, que
durant tot el dia van visitar
la Fira.

Els membres de
l’Associació de Veïns del
Centre Històric, organitza-
dora del certamen, junta-
ment amb la Fundació
Margarida de Montferrat i el
patrocini de l’Impic, es
mostraven molt satisfets
amb l’èxit aconseguit en
aquesta primera edició de la
Mostra, indicant que
aquesta tindrà continuïtat i
creixement de cara a
properes edicions, donat el
bon nombre de visitant
d’aquesta primera edició de
la Fira.

Primera Mostra d’Oficis Antics

Durant tot el dissabte 15

de setembre, la Mostra

va servit també per retre

un merescut homenatge

a Ton Camarasa

Més de 100 persones
han gaudit de les visites
guiades gratuïtes que
l’Oficina Municipal de
Turisme de Balaguer dur
a terme des de fa tres anys
dins la campanya de
promoció turística «A

l’estiu..... Viu Balaguer!»
Aquest servei es posà

en marxa el passat dia 3
de juliol i fou operatiu tots
els dimarts i divendres
fins al 31 d’agost. Les
visites es realitzaven els
dimarts i divendres a les
10 del matí, com a punt
de partida la Plaça
Mercadal.

La visita comptava
amb una durada aproxi-
mada de dues hores i en
ella es visitaven els llocs
més emblemàtics de la
ciutat.

Més de cent participants a les

visites guiades gratuïtes de

l’Oficina de Turisme

Visites guiades per Balaguer

Visites que s’han

realitzat els dimarts i

divendres dels mesos

d’estiu pels llocs

turístics de la ciutat
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El Síndic d’Aran, Francesc Boya, va

presidir els actes de la Diada
Balaguer va tornar a ce-

lebrar la Diada Nacional de
Catalunya, el passat 11 de
setembre, amb un acte ins-
titucional celebrat al voltant
del monument l’Escull, ubi-
cat a l’Avinguda dels Països
Catalans de Balaguer, orga-
nitzat conjuntament, un any
més, entre el Consell Comar-
cal de la Noguera i l’Ajunta-
ment de Balaguer.

L’acte va estar presidit
per l’Alcalde de Balaguer,
Miquel Aguilà, el president
del Consell Comarcal de la
Noguera, Vicent Font, i el
Síndic d’Aran, Francesc
Boya.

Després dels parlaments
habituals, i d’una actuació
musical, els presents van di-
rigir-se cap al Consell Co-
marcal de la Noguera, on vaJoan Solà va rebre el premi Jaume d’Urgell

En els actes de celebració de la Diada Nacional de

Catalunya, Joan Solà va rebre el XVIII Premi Jaume

d’Urgell, de mans del president comarcal

tenir lloc el lliurament del
XVIII premi Jaume d’Urgell
al filòleg i doctor Joan Solà,
per les seves destacades
aportacions a l’estudi de la
llengua catalana, els seus tre-
balls sobre gramàtica i la di-
fusió dels seus pensaments
sobre el futur de la llengua i
la cultura catalana.

Solà, en el seu parlament
va mostrar-se molt satisfet
del premi, i va esmentar que:
“les persones que m’han pre-
cedit en el premi, són perso-

nes molt importants dins del
món de la cultura catalana, i
això m’honra i em sento
molt ben tractat per aquest
premi Jaume d’Urgell”.

Joan Solà també va rea-
litzar una ferma defensa de
la llengua i cultura catalana,
de la qual va indicar que tots
estem obligats a lluitar per
aconseguir la cohesió de la
llengua i del propi país, així
com de la seva cultura, afir-
mava en l’acte de la Diada
de Catalunya.

Francesc Boya presidí l’acte de l’11 de setembre
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- Classes de repàs (Primària, ESO, Batxillerat...)
- Anglès a tots els nivells

- Tècniques d’estudi i de redacció

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

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

cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior

GRUPS REDUÏTS
PROFESSORS LLICENCIATS

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

Centre de Reforç Escolar

EINA ESTUDIS 2002, SCP

Consulta

Visites a domicili

Vacunacions

Ci ru rg ia

Anàlis is

Aliments i complements

Servei de perruqueria

Pare Sanahuja, 27
Tel. 973 445584
25600 BALAGUER

URGÈNCIES:

Tel. 617 910071

Tot per l'animal de
companyia !

� 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

350 balaguerins i balaguerines

participaren a l’Aplec de Montalegre

Més de  350 persones es
van reunir diumenge 16 de
setembre al migdia a l’ermi-
ta per tal de celebrar el tradi-
cional aplec de Montalegre.

Una festa que habitual-
ment té lloc el tercer cap de
setmana del mes de setem-
bre i  que està  adreçada  a
tots els balaguerins/es  i gent
de la comarca que vulguin
gaudir d’un matí fent una
mica d’esport i en plena na-
tura. Cal recordar que els
habitants de Vilanova de la
Sal celebren un altre aplec
més propi, el dia 1 de maig.

Enguany, ha estat l’aplec
més nombrós de tots,

probablement perquè el
temps ha acompanyat en la
sortida, essent un dia a l’aire
lliure i també perquè cada
cop més els assistents van
animant amics i coneguts a
participar en aquesta
particular festa.

Els actes, organitzats per
la Parròquia de Balaguer, van
començar a dos quarts d’una

Un moment dels actes de Montalegre

amb una missa a l’aire lliure,
just al davant de l’ermita,
oficiada pel Mossèn Ramon
Solé, i cantada un any més
per l’Orfeó Balaguerí.

Just a l’acabar, va ser
l’alcalde de la pedanía de
Vilanova de la Sal,  en Lluís
Aleu qui va adreçar-se als
assistents i va tancar l’acte,
amb unes paraules d’a-
graïment, l’alcalde de
Balaguer, en Miquel Aguilà,
que des de fa uns anys
compleix la tradició pujant a
peu.

Ja per acabar la festa es
va convidar a tots els
assistents a l’aplec a menjar
coca dolça i beure un vaset
de moscatell.

Després alguns dels
assistents varen congregar-
se a la font de Fontanelles
per gaudir d’un dinar de
germanor i acabar així la
diada.

350 assistents a l’Aplec de Montalegre

El passat diumenge 16

de setembre, participant

d’una missa a l’aire

lliure cantada per

l’Orfeó Balaguerí

El passat cap de
setmana va tenir lloc a
Balaguer dues jornades
de donació de sang
promogudes per l’únic
banc de sang i teixits
existent a Catalunya com
és el de l’Hospital Arnau

de Vilanova de Lleida.
Aquestes campanyes

que es fan a tot el territori
català es realitzen
aproximadament cada 3
mesos, que és el temps
que ha de passar un
donant de sang entre
donació i donació.

La darrera campanya
que va efectuar-se a
Balaguer durant el mes de
març d’aquest any,  hi van
passar un total de 229
donants amb una mitjana
d’extracció de 450 cm3 per
donant.

L’Ajuntament de Balaguer

acull una nova campanya de

donació de sang i de teixits

Ajuntament de Balaguer

Va fer-se el passat

cap de setmana amb

una bona resposta per

part dels balaguerins

i noguerencs
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L’Ajuntament de La Sentiu de Sió

convida a tothom a gaudir de la seva

Festa Major de Sant Miquel

FUSTERIA i EBENISTERIA

Fernando Font Carbonell

Els desitja unes Bones Festes de Sant Miquel

C/ Riu Sió, 5 - Tel. 973424041 - LA SENTIU DE SIÓ
C/ Balaguer, 11 | Tel. 973 424102 | Tel. mòbil 620 235 050 | LA SENTIU DE SIÓ

Els desitja unes Bones Festes de Sant Miquel

La Sentiu estarà de festa en honor a

Sant Miquel, del 28 al 30 de setembre

Des del 28 de setembre
al 30 de setembre La Sentiu
celebra la seva Festa Major.
El divendres 28 a partir de les
9 del vespre se celebrarà la
tradicional Llonganissada
popular al recinte esportiu,
a la que si espera l’assistèn-
cia de bona part dels veïns
del poble. Dues hores més
tard, a partir de les 11 de la
nit, els Diables de Balaguer
seran els protagonistes del
Correfocs pels diferents car-
rers. El recorregut serà des
de la Plaça de l’Església fins
a l’Ajuntament, i l’organitza-
ció ha recomanat que els
carrers es deixin lliures de
vehicles en el recorregut dels
Diables. La Festa continua-
rà fins a la matinada amb
l’actuació de la Banda del
Drac, i una disco mòbil.

El dissabte 29, a partir de
les 12 del migdia amb la Mis-
sa Major en honor de Sant
Miquel. Tot seguit es farà el
Vermut al pavelló esportiu, i
a partir de les 4 de la tarda, hi
haura l’actuació del Grup In-
fantil La Troca, per als més
petits del poble. A partir de
les 6 de la tarda, el concert
de Festa Major a càrrec de
l’Orquestra La Chata, seguit
d’una sessió de ball. A la nit,
els balls de saló en seran els
protagonistes amb l’actua-

ció de “Wonder Dance” i la
sessió de ball amb l’Orques-
tra La Chata.

El diumenge 30, el tradi-
cional esmorzar a les 9 del
matí seguit d’una demostra-
ció de quads al camp de fut-
bol. Durant tot el dia hi hau-
rà un parc infantil al recinte

Orquestra Glacé

Música, ball, diables, animació infantil i

demostracions esportives centren una programació

plena d’activitats per a tots els gustos i edats

Com ja és habitual, la
setmana prèvia a la Festa
Major, La Sentiu organit-
za la seva Setmana Cul-
tural, que enguany s’ini-
ciarà el dilluns 24 de se-
tembre amb la Xerrada
sobre tast, alimentació
natural, artesana i soste-
nible “Slow Food de les
Terres de Lleida”, a càrrec
de Rosa Maria Gràcia, a

les 7 de la tarda.
 El dimarts 25, les
cooperants Anna Solà,
Rosa Tribó i Maria Llovera
explicaran “Tres tombs
per Nicaragua”, mentre
que el 26 de setmebre,
serà l’aventurer Albert
Marsellés que parlarà so-
bre “1350 kms. en bicicle-
ta per la Cuba de Fidel”, a
partir de les 10 del vespre
a la Sala Polivalent.

El dijous i divendres
tindrà lloc un taller de pin-
tura dirigit per Cristina
Colilles. Es tracta de pin-
tar un gran mural entre
tots, a partir de les 4 de la
tarda del dijous i durant
tot el divendres al matí.

La Setmana Cultural de La

Sentiu se celebra del 24

al 28 de setembre

Festes de Sant Miquel de La Sentiu

Diferents

conferències i tallers

ompliran les tardes de

la setmana prèvia a la

Festa Major

esportiu (12-14 h i de 16:30-
20:30 h). A partir de 2/4 de 8
de la tarda, l’Orquestra Gla-
cé amenitzarà el ball fi de fes-
ta. Durant tots els dies res-
tarà oberta l’exposició “Acti-
vitats de l’Associació de les
Dones de la Guardiola” a la
Sala Polivalent.
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Vidres Viola de La Sentiu  va acollir al

Club de Vehicles Històrics de Lleida
El passat diumenge 2 de

setembre, l’empresa Vidres
Viola de La Sentiu de Sió, va
ser punt de trobada per al
Club de Vehicles Històrics
de Lleida que anaven de ruta
per la comarca.

La direcció de l’empresa
va obsequiar a tots els parti-
cipants i concurrents a un
esmorzar a les instal·lacions
de la fàbrica situada a la Sen-
tiu de Sió, on es van congre-
gar prop de 100 persones en
total, entre participants i cu-
riosos que es van atançar a
veure la llarga col·lecció de
vehicles clàssics i esportius
que van omplir l’esplanada
de l’aparcament de la fàbri-
ca.

Els assistents van fer
una visita guiada per la fà-
brica de Vidres Viola.L’aparcament va servir per lluir els vehicles

Més de 30 vehicles i 70 participants van gaudir de

l’esmorzar cedit per Vidres Viola al menjador de la

fàbrica de la Sentiu de Sió

Vehicles dels anys 30 a l’esplanada de la fàbrica

Els assistents van visitar les instal·lacions

Tècnic/a Informàtic
Pel suport a la implantació de nous projectes

- Formació orientativa: GFGM Explotació de sistemes informàtics

- Competències tècniques: Experiència en manteniment de hardware i xarxes

- Es valorarà experiència en lloc similar

Tècnic/a Informàtic de Gestió
Per al desenvolupament i el suport a la implantació de nous projectes

- Formació orientativa: CFGS Desenvolupament amb sistemes informàtics

- Competències tècniques: Experiència en manteniment software de gestió, base de dades i hardware

- Es valorarà positivament coneixements amb disseny

Auxiliars Administratius
Per cobrir i ampliar varis departaments

- Formació orientativa: FP o CFGS administratiu

- Experiència en llocs de treball similars

- Competències tècniques: Coneixedor i usuari de Paquet Office

S’OFEREIX EN TOTS ELS LLOCS:

- Retribució en funció dels valors aportats

- Incorporació en empresa consolidada i en creixement

Interessats remetre Currículum amb fotografia, a Vidres Viola:

Polígon Eral, s/n - 25617 La Sentiu de Sió (Lleida) o e-mail: rrhh@vidresviola.es

Vidres Viola selecciona personal per als seus diferents Departaments:
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L’Ajuntament

d’Os de Balaguer

convida a tothom a gaudir de la

seva Festa Major

Barcelona, 13 • Tel. 973 186 432
25134 LA PORTELLA

La Seda, 24 bis • Tel. 973 438 124
25610 OS DE BALAGUER

BONA FESTA MAJOR
A TOTHOM!

Us desitgem una bona Festa Major

C/ Font Vella, 17  |  Tel. 973 438 136  |  25610 OS DE BALAGUER

Tel. 973 451 524

Fax 973 451 525

e-mail: gghnos@teleline.es

Us

desitgem

una

Bona

Festa

Major

Os de Balaguer celebra la Festa Major

de St Miquel del 28 al 30 de setembre

L’orquestra Casino actuarà el diumenge dia 30

El proper divendres 28 de
setembre començarà una
nova edició de la Festa Ma-
jor d’Os de Balaguer, en ho-
nor a Sant Miquel, el patró
de la població.

Els actes començaran a
les 10 del vespre amb un so-
par de germanor a la Sala de
Ball i l’actuació artística del
màgic Trèvol.

La Festa continuarà el
dissabte amb la celebració
de la Missa Major cantada
en honor del Patró Sant Mi-
quel, a partir de les 12 del
migdia, mentre que a la 1 de
la tarda, hi haurà una balla-
da de sardanes a la Plaça de
la Font amb la Cobla Orques-
tra Rosaleda.

A partir de les 4 de la tar-
da, hi haurà cucanyes per la
mainada, mentre que a par-
tir de les 6 de la tarda, arriba-
rà la música amb el concert
de l’Orquestra Rosaleda, que
també serà la responsable de
les sessions de ball de tarda
i nit, a les 8 de la tarda i a les

12 de la nit.
El diumenge 30 de se-

tembre continuaran els ac-
tes festius amb una tirada de
bitlles, per invitació, a partir
de les 10 del matí.

A partir de la 1 del mig-
dia hi haurà una sessió de
ball Vermut amb l’Orquestra

Casino, mentre que a partir
de les 5 de la tarda, comen-
çarà el partit de futbol feme-
ní solteres contra casades,
seguit del partit masculí,
entre solters i casats.

A les 7 de la tarda, hi hau-
rà una llarga sessió de ball
amb l’Orquestra Casino.

Música, sessions de ball

i jocs per la mainada,

centren la programació

d’una Festa Major

dedicada a Sant Miquel

Com ja és habitual,
durant la festa Major d’Os
de Balaguer dedicada al
seu Patró, Sant Miquel,
l’organització de la festa
instal·larà un gran parc in-
fantil durant tot el diu-
menge 30 de setembre,
per a que els més petits

puguin gaudir durant
unes hores de les atracci-
ons presents.

En l’edició de la festa
d’enguany serà el Diver-
Park el que s’instal·larà
des de 2/4 de 12 fins a les
2 de la tarda, i de 2/4 de 5
fins a les 7 del vespre.

Durant tot el diumenge hi

haurà un parc infantil

Os de Balaguer

Bona

Festa

Major
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ASSESSORIA POLO
C/ Barcelona, 80 - BALAGUER

Tel: 973 445 924

GESTIONEM LA VENDA O LLOGUER

DEL SEU PIS O LOCAL

- ES VEN pis al c/ Barcelona.
- ES VEN pis a Mataró, molt cèntric.
- ES LLOGA pis moblat, 2 hab., a Balaguer.
- ES VENEN xalets a Castillonroy.
- ES VEN xalet al Club Segre, Gerb.
- ES VEN/ES LLOGA pàrking tancat al c/Dr. Fleming.
- ES VEN pàrking tancat al c/ Àngel Guimerà.
- ES VEN local comercial 80 m2, c/St Josep de Calasanç.
- ES VEN casa pairal a Roní (Pallars Sobirà).

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

Les excavacions arqueològiques del

castell de Tartareu delimiten la muralla

Entre els dies 13 i el 31
del passat mes d’agost s’ha
dut a terme la sisena cam-
panya d’excavacions arque-
ològiques al castell de
Tartareu.

Aquesta excavació ha
estat dirigida per Meritxell
Monrós i Carme Muntaner i
hi han participat veïns de
Tartareu i estudiants de la
Universitat de Barcelona, la
Universitat Autònoma de
Barcelona i la Universidad
Complutense de Madrid.

L’objectiu de la inter-
venció era definir el perí-
metre del conjunt tot cercant
la muralla que el delimitava.

A més d’aquesta muralla
durant la intervenció s’ha
localitzat una zona del castell
destinada a magatzem. En
aquesta zona hi havia cinc
dipòsits per a gra, de forma
quadrangular i de gran
capacitat així com un dipòsit
allargat, de menor tamany
cobert amb volta.

També en aquesta zona

Excavacions al castell de Tartareu

s’ha trobat un espai destinat
a l’emmagatzematge de
grans tenalles i en la que han
aparegut les marques,
picades a la roca, per
encaixar-hi les tenalles.

Aquest gran magatzem
es troba a la planta inferior
del castell a la que
s’accedeix a través d’unes
escales que presenten un
excel·lent estat de
conservació.

La campanya d’ex-
cavacions arqueològiques
del 2007 ha estat promoguda
pel Patronat de Sant Miquel
de Tartareu i l’Ajuntament de
les Avellanes i Santa Linya i
ha tingut el recolzament del
Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya,
així com també de l’Institut
d’Estudis Ilerdencs (IEI) i del
Museu Comarcal de la
Noguera.

Visita a les excavacions del castell

L’excavació s’ha fet

entre el 13 i el 31

d’agost, i l’ha dirigit

Meritxell Monrós i

Carme Muntaner

Organitzat pel Patro-
nat de Sant Miquel de
Tartareu, el proper diu-
menge 30 de setembre,
Tartareu celebrarà un any
més el popular Aplec de
Sant Miquel que comen-
çarà a les 11 del matí amb
la celebració d’una Missa
a l’ermita de Sant Miquel
i seguidament hi haurà el
repartiment de coca i
moscatell per tots els
asistents i una visita gui-
ada al castell.

A partir de les 12,30
hores en el marc de l’es-
glésia parroquial de
Tartareu hi haurà l’expo-
sició de les peces i obres
d’art restaurades, i també
les troballes de les exca-
vacions al castell, realitza-
des en el decurs de les
diferents actuacions ar-

queològiques, i presenta-
ció del llibret «Coneguem
Tartareu», aquest any de-
dicat als 20 anys de recu-
peració històrica. Final-
ment hi haurà  l’actuació
de la colla gegantera de
Balaguer.

A partir de les 14,30
hores, serà quan comen-
çarà el dinar de germanor,
i després de l’àpat, per la
tarda, durant la sobretau-
la hi haurà l’actuació del
màgic i humorista Xema
Solé Solà.

Tartareu celebra l’aplec de St.

Miquel commemorant els 20

anys de recuperació històrica

Ermita de Sant Miquel de Tartareu

La Festa tindrà lloc el

proper diumenge 30

de setembre, amb

diferents exposicions

i actes festius
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CAFETERIA
BRASERIA

TRES
CREUS

C/ Bellcaire, s/n - Tel. 973 43 22 29

VALLFOGONA DE BALAGUER

Bona Festa Major

Vallfogona celebra la Festa Major de

Sant Miquel del 28 al 30 de setembre

Del 28 al 30 de setembre,
Vallfogona de Balaguer ce-
lebra la seva festa Major en
honor de Sant Miquel, patró
del poble.

Els actes començaran el
28 a partir de les 5 de la tar-
da, amb la Xocolatada i el
popular Concurs de dibuix
infantil a davant de l’Escola.
Tots els participants han de
portar-se els estris i els di-
buixos s’exposaran a l’Ajun-
tament.

A la nit, a partir de les 12
hi haurà la tradicional talla-
da del xop, i mitja hora més
tard, començarà el Ball a càr-
rec del grup K-Melot.

Els actes continuaran el
dissabte 29 de setembre, fes-
tivitat de Sant Miquel, amb
la instal·lació d’un parc infan-
til al carrer Major des de les
11 del matí fins al migdia i a
partir de les 4 de la tarda, fins
al vespre.

A partir de les 12 del mig-
dia se celebrarà la Missa de
Sant Miquel acompanyada

La Cobla-Orquestra La Blanes actuarà a Vallfogona

per la Coral Vallfogonina. Un
cop acabada, es farà el cer-
cavila amb les Gegants, cap-
grossos i Grallers de
Vallfogona.

Abans de dinar hi haurà
la popular ballada de sarda-
nes a la Plaça de Sant Mi-
quel a càrrec de la Cobla-Or-
questra La BLanes.

A partir de les 4 de la tar-
da, els esports, i més con-
cretament el bàsquet pendrà
el relleu de la festa amb tres
partits a la pista de les pisci-
nes que enfrontarà el Mini
Femení amb el Tàrrega, el
cadet femení amb el Cervera
i el Sènior femení, també
amb el Cervera.

El Ball de tarda, concert i
ball de nit correrà a càrrec de
l’Orquestra La Blanes, men-
tre que a les 3,30 de la mati-
nada començarà la vetllada
pel jovent amb la disco-mò-
bil amb DJ Lluís.

Vallfogona celebra les seves festes de Sant Miquel

K-Melot, Orquestra

La Blanes i Orquestra

Liberty seran els

responsables de les

sessions de ball

Els actes festius de la
Festa Major de Sant Mi-
quel de Vallfogona conti-
nuaran el diumenge 30 de
setembre a partir de les
11,30 del matí amb un es-
pectacle de titelles al Car-

rer Major.
A partir d’un quart  de

2 del migdia hi haurà la ce-
lebració de la Missa a
l’esglesia parroquial,  i a
partir de 2/4 de 5 de la tar-
da, hi haurà el partit de fut-
bol entre el C.F. Vallfo-
gona i l’Escola de Futbol
Pont Ribagorça.

La Festa Major de Sant
Miquel s’acabarà a partir
de les 8 de la tarda, amb
una llarga sessió de ball fi
de festa a càrrec de l’Or-
questra Liberty.

Els més petits gaudiran

d’un espectacle de titelles

el matí del diumenge 30

Orquestra Liberty

La Festa es tancarà

el diumenge a la

tarda, amb una sessió

de ball amb

l’Orquestra Liberty
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MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA
MAGIA BLANCA

CONSULTAS  EN

BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 679 857 044

Telf. 609 135 472

CLÍNICA DENTAL

DRA. MONTSERRAT DOLSET I PERIS

Per una boca sa
na

C/ Sant Crist, 69 baixos - BALAGUER
Tel. 973 44 79 45

L’Associació de les Terres del Marquesat

organitza diferents sortides d’estiu

El divendres dia 3
d’agost, Les Terres del Mar-
quesat, van encetar el pro-
grama d’estiu amb una ruta
cultural. Traspassaren el port
de Bell Tall i cap a l’Espluga
de Francolí. Després visita
guiada pel celler cooperatiu
amb degustació final de
mistela i moscatell.

La segona sortida va ser
el 8 d’agost amb la ruta
cultural a la Vall de
Barcedana, lloc molt a prop
nostre i tan desconegut. De
la mà del guia, Ramon
Bernaus varen iniciar la

sortida a Vilanova de Meià,
s’enfilaren a la font Blanca,
on esmorzaren en plena
natura al peu de les alzines,
contemplant tot el majes-
tuós Montsec.

A la tarda, varen donar un
tomb per Llimiana, on van
visitar la Casa Museu
dedicada a Josep Bonifaci,
metge il·lustre fill de
Llimiana que hi va morir al
1989, després de viure una
llarga trajectòria  a  diferents
països com Rússia, Ro-
mania i Bulgària.

El dia 13 d’agost es varen

Una de les sortides d’aquest mes d’agost

Durant tot el mes d’agost, els membres de

l’Associació han visitat diferents poblacions i

indrets de les comarques catalanes

desplaçar des de Balaguer a
Tremp amb el tren de la
Pobla. En arribar a Tremp
visitaren el Museu de
Ciències Naturals, un cop allí
va tenir lloc una explicació
sobre la catalogació de
fòssils duta a terme per la
geòloga del Museu.

Després va haver-hi una
petita conferència  sobre la
història de Tremp dins el
Pallars a càrrec de Llorenç
Sánchez.

El divendres dia 18
d’agost varen gaudir d’una
visita cultural al jaciment de
dinosaures de Coll de Nargó
i també van visitar els
museus de dinosaures i dels
raiers respectivament i
també van fer una visita a la
joia romànica de Sant
Climent.

Térmens va acollir el
passat 11 de setembre,
Diada Nacional de
Catalunya, la tradicional
Cursa de la Diada que en-
guany arribava a la seva
21ena edició, i a la qual hi
van participar prop de 400
corredors d’arreu de les
comarques catalanes.

Els atletes de l’equip
Medilast Clarisó Lleida
UA, Abdelghani el
Hassani i Mireia Sosa van
ser els dos guanyadors
absoluts, en categoria

masculina i femenina,
respectivament, en la cur-
sa de 10 quilòmetres, en
un circuit que transcorre-
gué entre tot tipus de ter-
renys per l’entorn de la po-
blació de Térmens.

La Jornada atlètica i
esportiva va començar a
primera hora del matí
amb la popular Camina-
da, amb un recorregut to-
tal de cinc quilòmetres.

Durant el matí, també
hi va haver diferents pro-
ves atlètiques on van po-
der-hi participar esportis-
tes de les categories
prebenjami i cadet.

Els actes de la Diada
de l’11 de setembre, van
finalitzar amb un dinar de
germanor al pavelló mu-
nicipal, organitzat per
l’Ajuntament.

Prop de 400 atletes

participen a la Cursa de la

Diada de Térmens

Térmens va acollir la Cursa de la Diada

Els participants van

recórrer un total de

10 quilòmetres per

l’entorn de la

població de Térmens
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V. X. ADSUAR

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

Agència OficialMercedes-Benz

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

REPARACIÓ DE VEHICLES INDUSTRIALS: C/ Joan Maragall, 5 - HOSTAL NOU

El Museu de Balaguer acull la mostra

“Els primers pobladors de la Noguera”

La Sala d’Exposicions
Temporals del Museu de
Balaguer acull des del pas-
sat 15 de setembre i fins el
proper 14 d’octubre, l’expo-
sició “Els primers pobladors
de la Noguera”.

L’exposició té com objec-
tiu divulgar els treballs de re-
cerca que es duen a terme a
la comarca i contribuïr al co-
neixement global de la pre-
història.

En certa manera es pre-
tén que el visitant pugui cop-
sar com la recerca en els di-
ferents jaciments arqueolò-
gics de la nostra comarca
contribueix al coneixement

de la història de la humani-
tat.

L’exposició s’emmarca
en el projecte de recerca i
difusió del patrimoni històric
i arqueològic de Catalunya
que des de fa anys està
desenvolupant un equip
d’arqueòlegs i prehisto-
riadors del Centre d’Estudis
del Patrimoni Arqueològic

Presentació de l’Exposició

de la Prehistòria (CEPAP-
UAB) amb la col·laboració de
l’Associació Recerca i
Difusió del Patrimoni
Històric de la Noguera.

La mostra s’articula en
dos espais. Un primer, que
ajuda a contextualitzar
geogràficament l’àrea on se
situen els jaciments arque-
ològics en els quals s’està
treballant (Cova Gran, la
Roca dels Bous, l’estret de
Tragó i la Balma Guilanyà); i,
un segon espai, on s’explica
com s’organitzaven al llarg
d’un dia les dues espècies
d’homínids que van viure  a
les nostres contrades durant
el paleolític: els neandertals
i els humans moderns.

L’exposició es podrà
visitar fins el proper
diumenge 14 d’octubre a la
Sala d’Exposicions Tem-
porals del Museu Comarcal
de Balaguer.

Exposició «Els primers pobladors de la Noguera»

L’exposció pot veure’s

des del passat dia 14 de

setembre i fins el proper

diumenge 14 d’octubre

al Museu de Balaguer

El dissabte 22 de
setembre s’inicia la
programació del Teatre
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
la història de quatre
personatges i un gos
petaner. Cascai Teatre s’ha
passejat amb èxit en els
principals festivals i
mostres europeus de
clown.

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 cas-
tellana des del segle XIII
fins a l’actualitat.

Comença el cicle de tardor del

Teatre amb la representació

de “Living Costa Brava”

«Living Costa Brava»

El cantautor Paco

Ibañez portarà la seva

música al Teatre el

proper dissabte 6

d’octubre
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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

L’Ajuntament de Balaguer ofereix

sessions informatives als nouvinguts

L’Ajuntament de Ba-
laguer va organitzar el pas-
sat dissabte 15 de setembre
una sessió informativa so-
bre l’itinerari laboral adreçat
al col·lectiu de subsaharians.

Aquesta sessió s’em-
marca dins del programa
d’activitats organitzades des
de l’Ajuntament per tal de
facilitar el procés d’inte-
gració i adaptació dels
nouvinguts a l’entorn de la
ciutat de Balaguer.

Cal recordar que el
passat dijous 6 de setembre
va tenir lloc la presentació de

la “Guia d’acollida”, un
document pensat 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 encara el seu
funcionament.

Des de l’Ajuntament de
Balaguer es considera que
l’arribada i l’adaptació a un
nou entorn per part d’una
persona estrangera sovint és
un procés complicat i
costós.

Per aquest fet des de
l’Ajuntament de Balaguer,

Sessió informativa destinada a subsaharians

L’Ajuntament ha editat una Guia d’acollida per tal

d’ajudar els nouvinguts en tots aquells tràmits

necessaris dins de la ciutat

L’Ajuntament de Ba-
laguer dins dels actes de
l’11 de setembre, Diada
Nacional de Catalunya
presidits pel Síndic del
Conselh Generau d’Aran,
Francesc Boya, va presen-
tar el ”Libro de actas de la
Junta del Gobierno Naci-
onal Liberal del Valle de
Aran (Junta Revoluciona-

ria)” de l’any 1868; una
documentació que es tro-
ba dipositada a l’Arxiu
Comarcal de Balaguer.

En aquest acte es va
fer palesa la intenció de
l’Ajuntament de Balaguer,
com a institució titular, de
donar aquesta docu-
mentació al Conselh
Generau d’Aran per tal
d’ésser ingressat a l’Arxiu
Històric Generau d’Aran.

Cal dir que aquest
llibre es tracta de
cinquanta actes nume-
rades de la 1 a la 49, la
darrera sense numerar,
entre d’altres escrits que
el componen.

L’Ajuntament retornarà

documentació aranesa al

Conselh Generau d’Aran

Presentació de la documentació a Francesc Boya

Es tracta del “Libro

de actas de la

Junta del Gobierno

Nacional Liberal del

Valle de Aran”

segons va manifestar el
Primer Tinent d’Alcalde,
Josep Baldillou, «s’ha
cregut convenient l’edició
d’aquesta guia amb
l’objectiu que sigui una eina
d’ajuda que orienti a la
integració i l’acolliment de
totes aquelles persones que
arriben a la nostra ciutat».

Aquesta Guia feta en
diferents idiomes explica
d’una manera molt senzilla i
pràctica quins son els
serveis dels que disposa el
nostre municipi i com poder
utilizar-los: la sanitat,
l’educació, el treball i la
llengua.

Alguns aclariments que
de ben segur ajudaran als
nou vinguts a facilitar la seva
adaptació a la nostra ciutat
o comarca.
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El dissabte 6 d’octubre retorna el

Correllengua més nombrós de Ponent

Ja hi ha data per a l’acte
central del Correllengua a la
Noguera, segurament el
més concorregut i multitu-
dinari de totes les comar-
ques de Ponent. El dia esco-
llit serà el 6 d’octubre.

El Correllengua compta-
rà, com cada any, amb una
marxa de torxes per alguns
dels llocs més simbòlics i
històrics de la ciutat de
Balaguer, però enguany tin-
drà una bona colla de nove-
tats.

En aquesta edició es
modificarà substancialment
el recorregut d’anys anteri-
ors, es donarà molt més

protagonisme a les entitats
de tota la comarca de la No-
guera que hi prenen part
portant les torxes que sim-
bolitzen les flames de la llen-
gua i també hi haurà un gran
concert final.

En aquest concert hi par-
ticiparan els grups
“Aramateix” (successors
dels desapareguts Brams,

El Correllengua es celebrarà el 6 d’octubre

liderats per Francesc Ribera
«Titot») i DEPT (una de les
millors i més conegudes for-
macions del panorama mu-
sical català, al capdavant de
la qual hi ha David Rossell,
també membre de Brams i
de Mesclat).

D’altra banda, cal desta-
car que per segon any con-
secutiu, el Casal Pere III de
Balaguer, va fer el lliurament
dels premis Moragues-Bas-
set i Manel Gonzàlez Alba en
el decurs d’un sopar, el pas-
sat 10 de setembre.

El sopar d’enguany va
tenir  com a element central
un acte d’homenatge a Lluís
Maria Xirinacs, desaparegut
aquest mes d’agost. Cal re-
cordar que Xirinacs tenia una
estreta relació amb l’inde-
pendentisme balaguerí.

Així doncs un any més
el Correllengua passarà per
la ciutat de Balaguer.

Correllengua de l’any passat

Els actes finalitzaran amb un

concert al Pavelló del Molí de

l’Esquerrà, dels grups

Aramateix i DEPT, del

panorama musical català

Aitor Ramoneda que-
dà campió absolut del
XVI Torneig de Ràpides
d’Escacs a cinc minuts el
dia de la diada a Guissona
al no perdre cap de les
ràpides jugades gràcies a
set victòries i dues taules.

Després de quedar
empatat a punts amb el
segon classificat, el
dessempat el dóna com

a guanyador absolut del
torneig.

Jordi Coll queda sisè
de la general amb sis
punts i primer sots 16, en
un torneig en el què
participaren una seixan-
tena de jugadors ja ex-
perts en el ritme de
ràpides proposat en el
torneig celebrat a
Guissona.

Aitor Ramoneda, campió al

Torneig de ràpides a Guissona

Integrants del Club Escacs Balaguer
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La Biblioteca retorna amb les seves

activitats de promoció de la lectura
El passat dilluns 17 de

setembre a les 8 del vespre
s’iniciaren les trobades del
Grup de Lectura a la Bibliote-
ca Margarida de Montferrat.

El Grup de Lectura és un
grup de persones que
llegeixen el mateix llibre i es
troben un cop al mes a la
Biblioteca per comentar-lo.
De vegades, es pot com-
plementar la lectura del llibre
amb la visita a una exposició,
la tertúlia amb l’escriptor,
veure’n la versió cinema-
togràfica, etc...

Actualment el Grup de
Lectura es troba molt
consolidat i ja fa tres anys que
funciona coordinat des de la
mateixa Biblioteca.

Es tracta d’un grup molt
variat que llegeix, prefe-
rentment novel·les de tots elsL’Hora del Conte

El Grup de Lectura i l’Hora del Conte per als més

petits, són dues de les activitats amb més éxit de la

biblioteca Margarida de Montferrat

gèneres i que és obert a noves
incorporacions de nous
lectors de la Biblioteca que
tinguin ganes de gaudir de la
lectura i posterior comentari.

D’altra banda, el proper
dimecres 26 de setembre a 2/
4 de 7 de la tarda tindrà lloc
l’Hora del Conte «Contes de
follets i barrets de bolets» a
càrrec de la Companyia del
Borinot Groc.

Es tracta d’un espectacle
de contes de tardor dins d’un
bosc on els follets boletaires

ens ensenyen quins són els
bolets de bona menja i quins
els que ens faran mal de
ventre.

Aquesta sessió de contes
està recomanada per a nens i
nenes a partir de 4 anys.

Aquests actes formen
part del programa d’activitats
que duu a terme la Biblioteca
Margarida de Montferrat, i
són una bona manera de
treure’n més partit a la lectura,
tant per a grans com per a
petits.

Grup de Lectura de la Biblioteca
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Centre Cultural

CENTRE CULTURAL - Passeig de l’Estació, 25 - 25600 BALAGUER - Informes i inscripcions: de 7 a 9. Tels. 973 443 627 / 973 445 429 - Tel. mòbil 626 555 395 - Fax 973 443 627
www.centrecultural.com  //  e-mail: centreculturaleib@hotmail.com

MATRÍCULA OBERTA - Inici del curs, 12 setembre

CURS 2007-2008

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

La Biblioteca de Balaguer us recomana

la lectura dels següents llibres

Recull de consells
pràctics i dietètics perquè
els més petits de la casa
es llancin a l’aventura de
la cuina.

Després d’unes ins-
truccions bàsiques i
necessàries abans de
posar-se a la feina, el llibre
es divideix en diferents
apartats: llesques i
canapès salats, amanides
fàcils, plats de debò,
berenars i postres entre
d’altres coses, per saber-
ne més...

La presentació és molt
atractiva i divertida alhora,
i convida a posar-se a
cuinar encara que no se’n
tinguin massa ganes.

Aquest llibre és ideal
perquè el comparteixin
entre pares i fills, fer coses
junts i passar estones
divertides.

El racó del poeta

Jo també cuino

Autor: Brigitte Carrère

Gènere: Cuina per a

nens i nenes

Por mil millones de

dólares

Autor: Alberto Vázquez

Gènere: Novel·la

Interiores de

apartamentos

Autor: Cristian Campos

Gènere: Decoració

L’assassinat d’un
directiu de “Dall &
Houston”, la multina-
cional nord-americana
que està guanyant més
diners en negocis rela-
cionats amb la guerra
d’Irak, només és la punta
de l’iceberg d’una gran
conspiració. Fins on
seran capaços d’arribar
uns executius moguts
per tants diners?.

Una història de ficció
perillosament propera a
una realitat molt temuda.
L’autor ofereix la pos-
sibilitat de descarregar el
text complet de la no-
vel·la via internet de
forma totalment gratuïta,
ja que com ell mateix diu,
s’estima més que la
descarreguin i la
llegeixin, que no pas que
no ho facin.

Aquest llibre és un
autèntic catàleg d’idees
útils, originals, avant-
guardistes i visualment
atractives, que recull
desenes de projectes que
uneixen arquitectura i
interiorisme. Menjadors
coloristes i dormitoris
minimalistes, cuines bar-
roques i banys d’estètica
industrial, sales d’estar
d’inspiració zen... tendèn-
cies que xoquen i es
fusionen per donar lloc a
una nova estètica pro-
ducte dels avenços tecno-
lògics, de la popularització
de nous materials i de la
influència de l’ecologia i de
les noves filosofies de
vida.

Totes les idees són
fàcils de posar en pràctica
i es poden veure amb
il·lustracions.

Miquel Trilla

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

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

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

Surto del mareig diari del fer i el desfer,
de la feina absurda, del camí marcat,
del món rutinari.
Engego junt amb altres
carrerons pendents de les nostres serres
per fer Montalegre des de Sant Llorenç.
A dalt,
anhels aglomerats i mil pensaments
i cares mirant-se compartint el dia,
el motiu, el propòsit,
i el fet de sentir-se ciutadans del món,
encenen al vent un clima agradable
que va bé a tothom.
Entendre cada moment i disparar versos
i fer la conversa amb la coca als dits
i el missatge dolç
i el plaer dins l’aire d’un dia bonic
encerclat pels ocres i també els vermells,
evocant textures que paladegem,
clapejat el sol d’algun petit núvol,
com ona imparable desbullant records,
en la densa eufòria que fa la catarsi
de saber que hi som.
De saber que saben que pujem a dalt
per fer vida amb vida, perquè és bella fita,
per llimar rencors.
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El C.F. Balaguer només suma un punt

de 9 possibles en un mal inici de lliga

FUTBOL >> Els

balaguerins no troben el

camí del gol davant

l’Igualada i acaben

perdent el partit per un

injust 0-2

09/09/2007

BARÇA B 4

BALAGUER 2

16/09/2007

BALAGUER 0

IGUALADA 2

El Balaguer no ha iniciat
bé aquest campionat de lli-
ga, sumant un sol punt dels
9 possibles.

En el partit del Mini
Estadi, els balaguerins van
veure com els blau-grana es
van avançar en el marcador

definitiva per a que el somni
dels balaguerins de puntuar
a Barcelona, s’enfonsés. Els
locals van arrodonir el
resultat als darrers minuts.

Davant l’Igualada, el
Balaguer va ser superior i va
dominar durant tot el partit.
Les pilotes arribaven amb
fluïdesa fins a tres quarts de
camp, però la darrera jugada
no arribava per la muralla
defensiva que l’Igualada va
posar durant els 90 minuts.
Només quan faltaven 12
minuts per la conclusió i
quan tothom pensava amb
el repartiment de punts,
l’Igualada de falta directa
inaugurava el marcador, i
cinc minuts més tard, en una
altra jugada aïllada,
materialitzava el 0-2 final,
emportant-se els tres punts.

amb tres gols i a la vegada li
expulsaven per doble
amonestació al lateral
esquerra Juanjo Alias. Tot i
això, Parra i Ivan López van
aconseguir aproximar-se en
el marcador, però l’expulsió
del central Moisès va ser

Iban Parra lluitant contra la defensa igualadina

Onze titular davant l’Igualada

Classificació

Tercera Divisió

1. Sant Andreu ............ 9

2. Igualada ................... 9

3. Santboià ................... 7

4. Blanes ...................... 7

5. Reus ......................... 6

6. Castelldefels ........... 6

7. Masnou .................... 6

8. Mataró ..................... 4

9. Barça B .................... 4

10. Vilanova ................. 4

11. Manresa ................. 4

12. Europa .................... 3

13. Palamós ................. 3

14. Banyoles ................ 3

15. Rapitenca .............. 2

16. Cassà ..................... 2

17. Premià ................... 2

18. Pobla Mafumet ..... 1

19. Balaguer ............... 1

20. Manlleu .................. 0

Golejadors del

C.F. Balaguer

1. Parra ................... 1
2. Ivan López .......... 1

Els balaguerins
Iban Parra i Ivan López
són els únics goleja-
dors d’un Balaguer
que encara no ha
marcat cap gol al
Camp Municipal d’Es-
ports de Balaguer.

Els dos gols els
van aconseguir al Mini
Estadi davant el Barça
B, equip entrenat per
Josep Guardiola.

Propers encontres

Ivan López

23/09/2007 --  17h
Camp Municipal de

Vilanova

Vilanova |Balaguer
-------------------------------------

30/09/2007  --  18h
Camp Municipal de

Balaguer

Balaguer | Banyoles
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Es presenten tots els equips que

conformen el Club Bàsquet Balaguer
El pavelló Poliesportiu

Municipal de Balaguer va
acollir el passat dissabte 15
de setembre, la presentació
de tots els equips del Club
Bàsquet Balaguer, 15 en to-
tal, amb la presència del pre-
sident de l’entitat Jordi
Ribalta, i de l’Alcalde de la
ciutat, Miquel Aguilà.

Dels 15 equips que con-
formen l’entitat esportiva
que l’any passat va celebrar
els seus 70 anys, 10 son
masculins: dos equips sèni-
ors, un júnior, un cadet, dos
infantils, un preinfantil, dos
minis i l’Escola, mentre que
els cinc restants, femenins,
són els dos equips sèniors,
un cadet, un infantil i un
mini. Cal destacar també, la
incorporació de nous entre-
nadors per la base, la majo-15 equips conformen el club 2007-2008

BÀSQUET >> El Club de la Noguera presenta un

total de 15 equips, 10 de masculins i 5 de femenins

que iniciaran la competició a finals de mes

ria d’ells, exjugadors del
club, que retornen per fer-se
càrrec d’aquests equips.
L’elevat nombre d’equips
demostra la bona salut que
gasta el club de Balaguer,
així com la tasca realitzada
durant els darrers anys, per
la Junta Directiva que presi-
deix Jordi Ribalta.

L’equip Sènior masculí
que enguany jugarà a Prime-
ra Catalana, iniciarà la lliga
aquest dissabte 22 de setem-
bre, mentre que la resta

d’equips començaran la
temporada el darrer cap de
setmana d’aquest mes de
setembre.

Abans de la presentació
oficial de tots els equips que
conformen el club, es va dis-
putar un partit amistós de
bàsquet entre el sènior del
Club Bàsquet Balaguer  i el
Sicoris de Lleida. Els bala-
guerins tot i fer un bon par-
tit, van caure derrotats de 5
punts davant l’equip de
Lleida.

Presentació dels equips de bàsquet
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El Cristec iniciarà la temporada a casa

davant el Pallejà, el 29 de setembre
El Club Futbol Sala

Balaguer van començar els
seus entrenaments de
pretemporada el passat di-
lluns 20 d’agost al pavelló
poliesportiu de Balaguer.

En quan a la primera
plantilla del club, destacar
que no hi haurà grans
novetats. Jaume Canal
continua com a tècnic, amb
les incorporacions de
l’exjugador Joan Duran com
a segon i entrenador del filial,
i Paco Naranjo com a auxiliar.
Són baixa respecte a l’equip
que va finalitzar la passada
temporada Jordi Cortés,
que ha passat a formar part
del cos tècnic de Club de
Futbol Balaguer, i Albert
Bergadà, que retorna a
l’Olímpic La Sentiu de la
Primera Provincial.

Repeteixen en el primer
Xolo continua amb l’equip d’enguany

FUTBOL SALA>> L’equip que entrena Jaume Canal

presenta importants novetats de l’equip que jugava

l’any passat. Joan Duran és l’entrenador del filial

equip Carles, Fuentes,
Alberto, Ferran, Xolo, Víctor,
Capi, Sàmper, Jonhy i
Tarroja. D’altra banda, i
donat el protagonisme que
el club vol donar a la cantera,
jugadors que la temporada
passada van jugar al filial
com Marc Guirao, Gerard,
Tano o Ruben poden donar
el salt en qualsevol moment
al primer equip, així com les
noves joves incorporacions
procedents del Sícoris,
Gelonch i Palau.

Els partits de pretem-

porada fets per l’equip de
Nacional són els que
l’enfrontaren a l’ Andorra “B”
de la Territorial Catalana
(Andorra, 1 de setembre),
Sícoris “B” (Balaguer, 4
setembre), Chiprana (Na-
cional “B” Grup Aragó, 15
setembre a Chiprana) i
Fabara (Nacional “B” Grup
Aragó, aquest 22 de
setembre a Balaguer).

La competició de futbol
sala d’aquesta temporada
s’iniciarà el proper 29 de
setembre.

El Cristec es prepara per la competició



23<<E S P O R T S

Tot i que aquest
Open s’ha consolidat
com un dels millors, els
organitzadors de Vallfo-
gona no volen oblidar els
seus inicis i per tant no
han deixat mai de banda
l’ambient de festa i
germanor i es per això que
el dissabte a la nit
s’organitza un sopar
popular per tots els
jugadors, jugadores,
acompanyants i públic en
general i després s’orga-
nitza un campionat de
partides ràpides per tots
aquells que vulguin jugar,

el qual cada any
participen una vuitantena
de jugadors.

El campió de l’any
anterior va ser el jugador
Pengxiang Zhang de
nacionalitat xinesa, amb
un elo de 2.649, i
actualment el 65è millor de
tot el món.

El dissabte a la nit, els

participants tenen el sopar de

germanor amb l’organització

Preparant el sopar de germanor

ESCACS>> Després

del sopar s’organitza

el Concurs de

partides ràpides amb

molta acceptació

Més de 140 participants de 15 països

a l’Open d’Escacs Actius de Vallfogona

Ja són quinze, els anys
que el tercer cap de setma-
na de setembre tenen troba-
da a Vallfogona els millors
jugadors i afeccionats dels
Escacs.

Tot va començar en un
més o menys petit campio-
nat i poc a poc i amb
l’empenta i la il·lusió dels
organitzadors del Club
d’Escacs Vallfogona junta-

retransmeten les 5 primeres
partides per internet en
directe des del portal de la
Federació Catalana i des de
la web del club Vallfogona
http://www.vallfogona.com
Aquest Open és el que tanca
el Circuit Català d’Opens
Internacionals i en la
passada edició no es va
decidir el campió fins
pràcticament a l’última
ronda del diumenge.

Aquest circuit avarca
tota una sèrie de campionats
que es disputen per tot
Catalunya des del mes de
maig fins al mes de
setembre.

ment amb les administra-
cions i col·laboradors  s’ha
aconseguit arribar al
moment actual, on s’ha
consolidat com uns dels
opens d’escacs actius més
important de tot Catalunya
amb una participació de
més de 140 jugadors i
jugadores amb més de 15
nacionalitats diferents
països. A més es

Un moment de joc de l’Open de Vallfogona

ESCACS>>Organitzat pel Club d’Escacs de

Vallfogona, l’Open és un dels més importants de

Catalunya d’Escacs Actius amb 140 participants
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PESCA >> El diumenge
16 de setembre es va ce-
lebrar a Balaguer, la 1era
mànega del concurs de
truita modalitat amb
mosca, "Estanc Espona".
D’aquest concurs va pro-
clamar-se campió José
A.Rodríguez, amb 4.000
punts, seguit de Marc
Adsuar amb 3.700, i ter-
cer classificat Ceferino

Gómez amb 3.600,  seguit
de Joan Rodríguez amb
els mateixos punts.

La pròxima i última
mànega, es celebrarà el
dia 30 d'aquest mes.
Aquest concurs serà pa-
trocinat per "Àrids Daniel/
Tubs 1313,S.A”, i els dos
primers classificats  par-
ticiparan al campionat
provincial.

El 30 de setembre s’acaba la

lligueta de truita amb mosca

Pesca de truita amb mosca

Inauguren el nou local de la Penya

Jove Culé, a la Penya Barcelonista

Un moment de la inauguració de la Penya Jove

El diumenge 16 de se-
tembre, l’Alcalde de Bala-
guer va inaugurar les  instal·-
lacions de la nova «Penya
Jove Culé», tal i com ells
l’anomenen. A l’acte va es-
tar acompanyat del presi-
dent de la Penya Barcelonis-
ta de Balaguer i Comarca, en
Joan Aguilà i de membres
de la Junta.

Segons va manifestar el
President, Joan Aguilà,
l’objectiu d’aquesta Penya
és captar nous socis, en
concret entre els 18 i 35 anys
d’edat, ja que desprès de
valorar el llistat de socis de
la penya barcelonista  es van
adonar que d’aquestes edats
eren pràcticament ine-
xistents.

Amb aquest nou espai
ubicat a la part superior de
l’actual local de la penya
barcelonista de Balaguer es

pretén que esdevingui un
punt de trobada d’aquest
jovent unit per la mateixa
afició que és el futbol i pel
mateix club.

La inauguració i a la
vegada ampliació d’aquest
espai també suposarà
reconduir i repartir l’espai ja
existent.

L’Alcalde Miquel Aguilà

va acompanyar al

president de la Penya

Barcelonista, en l’acte

inaugural del local
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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

Anava caminant l’altre
dia pel Carrer Urgell quan
un cotxe se’m va aturar a la
vora i va tocar la botzina.
Eren la Dori i la Gertru, les
Paris Hilton de la Noguera.
Anaven en un descapotable
amb la música a tot taco.
- Hooolaaaa! – Van dir a
l’hora.
- Hola guapes. – vaig
respondre jo. – Què esteu
fent per aquí? M’imagino
que no deveu anar al Lidel o
al Mercadona.

Les dos es van posar a
riure per l’acudit. Em van
explicar que duien tota la
tarda passejant, amunt i
avall, pel Carrer Urgell amb
el seu descapotable nou. De
seguida em van convidar a
donar un tomb.

Jo vaig acceptar. Estava
bastant intrigat. Què
punyetes feien aquelles
mega-pijes passejant per un
carrer treballador com
l’Urgell?

Van arrencar i es van
incorporar al dens trànsit
característic de la via. No
havíem avançat ni vint
metres que ens vam haver
d’aturar en un semàfor.
- Hihihi! – Va esclafir a riure
la Dori.
- Hahaha! – La va secundar
la Gertu.

Jo, al seient de darrera,
vaig mirar cap amunt, fent
veure que no les coneixia.

Per fi el semàfor es va
posar verd i el cotxe va
arrencar de nou. Al cap de
cinquanta metres ja
tornàvem a estar aturats en
un altre semàfor.
- Hihihi! Hihihi!!
- Hahaha! Hahaha!!

Aquelles dos s’estaven
esvellegant de riure. No

podia més i els vaig
preguntar:
- Però és pot saber què
passa? Per què esteu rient
com unes grillades?

La Dori no podia parar
de riure. La Gertru, entre
rialla i rialla, m’ho va
explicar:
- Ens en estem fotent dels
pobres! Com que nosaltres
som riques i no treballem,
tenim tot el temps del món
per perdre als semàfors,
cremant gasolina, fent
ostentació del nostre nivell
i la nostra classe.

El semàfor es va posar
verd i, al cap d’uns segons,
com si d’una conspiració es
tractés, el següent va
canviar a roig. La Dori i la
Gertru es pixaven de riure.

Vaig mirar els
conductors del voltant i les
seves cares reflexaven
diverses expressions que
anaven des de la resignació,
a la impaciència, el mal
humor, o la frustració.
Ningú més reia.

Estaria bé que el
responsable de tota aquesta
infelicitat, contaminació i
desperdici de temps es
plantegés què passaria si
els semàfors estiguessin
ben sincronitzats. Sé que en
altres ciutats, com ara
Lleida, funcionen així, de
manera que no deu ser
impossible. Com a mínim la
Dori i la Gertru s’haurien de
buscar un altre passatemps.

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

Entrevistes Freaks

Up & Down pel Carrer Urgell

Inyaqui Olarte Vives

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doncs ja veieu s’està

acabant el setembre. Aquest
mes ha estat tradicional-
ment molt dolent per a mi,
«horribilis» en podria dir. Els
fets amb una influència de-
cisiva en la meva vida s’han
succeït en aquest mes. I us
asseguro sense proposar-
m’ho. Han aparegut unes
vegades donant tombarelles
i altres rodant com una bal-
dufa, però sempre parant el
seu moviment en la meva
vida, i no cal dir que han es-
tat decisius per a mi en un
llarg període de temps. De
vegades penso en les possi-
bilitats que tenia davant
meu, que per cert, ben poc
es deuen diferenciar de les
que heu pogut tenir vosal-
tres, i no em puc explicar el
perquè vaig fer una elecció i
no una altra que era més cor-
recta. M’imagino que és part
del misteri de la vida, l’ano-
menada lliure elecció. La del
problema a resoldre. En una
paraula, el fet ja està fet i la
vida ha anat tirant avall i no-
saltres amb ella.

La nostra vida és com
una casa on hi ha moltes fi-
nestres i alguna que altra
balconada (poques), i això
sí, una sola porta. Els anys
ens van fent tancar obertu-
res, i la porta es tanca sola,
amb la mort. Fet ben vulgar
ja que tots hi passem, i a tots
ens iguala, és un fet autènti-
cament comunista. Definitiu
i igualitari, malgrat la seva in-

justícia en molts casos.
Amén, i deixem-ho estar.

Farà unes setmanes es
va suïcidar - no entenc tan-
ta discreció i dissimulació
en un fet conegut i perso-
nal-, el Xirinachs. Mai el
vaig entendre. Mai el vaig
aplaudir. En van dir de tot
color. Ningú el va fer seu
en vida, de mort tots el van
lloar. Jo amb un respecte
total amb la seva definiti-
va i darrera decisió, crec
que estava passat de ros-
ca amb els seus utòpics
somnis. Que descansi en
pau, que nosaltres sense
ell, ja ho farem.

Més ens ha neguitejat
el tauronet de la costa tar-
ragonina, que el molt ma-
leït va aparèixer havent mar-
xat el Woody Allen, que de
segur l’hagués inclòs a la
seva “peli” amb la
Penélope muntant-lo, i
potser Barcelona se l’ha-
gués fet seu com tot, es-
talviant-nos algun “caleró”.
Perquè sense cap dubte la
solució que donem a qual-
sevol ruqueria és per fer riu-
re, i si no, solament cal
veure la comèdia que es va
muntar per caçar-lo, i des-
prés dir, que l’stress que se
li va provocar va influïr en
la seva mort. Bé, em supo-
so que les aletes van ser
aprofitades per vendre als
restaurants xinesos, no és
cosa de perdre-ho tot.
Recoi que tenim dèficit a

la Generalitat! Oh no? En-
cara que tenir alguna cosa
que Madrid mai no podrà
tenir al Manzanares valgui
el que valgui serà una des-
pesa acceptada per tots.

A mesura que van pas-
sant els dies d’aquest se-
tembre, em vaig conven-
cent que serà del tot dife-
rent als altres. I us vull fer
una confidència intrans-
cendent en la que em re-
colzo; vaig veure al Z.P. i al
Botin tan amics, tan con-
fiadament parlant com un
pare i un fill ho poden fer.
Només dient-se dolces ve-
ritats, que no puc treure-
m’ho del cap. És hora de
canviar de “xip”, el de la
realitat el podem llençar i
demanar a la vice-presiden-
ta De la Vega que ens envií
per Seur, el del “talante”
presidencial, aquell que es
basa en la baixa morositat,
per dir que tot va bé. Déu
del cel, quines bestieses
s’han d’escoltar i veure! Si
un home que ha de tenir
bons assessors, pot dir
cafrades d’aquest volum,
que no ha d’opinar el po-
ble? Però malgrat tot, es-
tem en el millor país del
món, no en dubteu pas ni
un moment, que s’espat-
llarà tampoc n’hi ha cap
dubte, i aquí sí que us de-
manaria un vertader esforç
per retardar-ho el màxim
possible.

P.D: Una prepara els papers
de l’atur, i l’altre vetlla una
possible associació de mu-
nicipis per a què el facin
president, manquen no-
més els dos mil euros
mensuals.

Setembre

C.G.A.

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

SE TRASPASA LOCAL COMERCIAL
EN LA CALLE GERONA. MUY ECONÓMICO.

Interesados llamar de 1 a 3 del mediodía al tel. 667476172
o por las tardes al telf. 680808396
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En primer lloc el felicito
pel seu documentat article
del passat GROC.

Potser vostè voldria
iniciar una polèmica o cosa
semblant. Podria ser
interessant per al públic
lector perquè és evident que
vostè sap insultar molt bé, i
jo, modestament, si m’hi
poso també puc fer alguna
cosa.  No ho faré, però.  Ho
dono per acabat.  Més que
res perquè un debat entre
un que no sap llegir i un altre
que no sap escriure seria
francament pobre. En el
resum: el felicito i ho dono
per acabat.
Atentament.
Rafel Molina

Benvolgut

Senyor C.G.A.

Rafel Molina

-------------------------------------------------
Quan al desembre del

1966, l’Assemblea General
de les Nacions Unides,
aprovà per unanimitat la
Declaració Universals dels
Drets Humans, el llavors
Secretari General U. Thant
va fer notar que dins de la
filosofia de les Nacions
Unides, el respecte als drets
humans és un dels
principals fonaments de
llibertat, la justícia i la pau al
món.

Certament, dins de la
filosofia de les Nacions
Unides, mantenir la Pau
internacional, porta
aparellat, a més de la solució
pacífica dels conflictes, la
necessitat de crear les
condicions que facin
possible aquesta Pau.

Quaranta anys després i
a pesar d’aquesta Resolució

de l’Assemblea General de
l’ONU aprovada per
unanimitat, existeixen
postures tan radicals i
diferents entre països, que
cada dia sembla que
estiguem més lluny
d’aconseguir la Pau al món.

En aquesta darrera
dècada, sense voler anar
més lluny, hem viscut
postures de força entre
dirigents de països
poderosos i l’ONU, que han
portat a que aquests països
hagin actuat al marge dels
estaments internacionals,
declarant guerres a altres
països amb motius que
sempre han amagat
interessos econòmics poc
transparents. Dirigents
polítics que juntament amb
el capital especulador, amb
arguments ideològics,

Dia mundial de la Pau

Organització ICV la Noguera

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

religiosos o ètnics i sense
cap mena d’escrúpols, cada
dia declaren o fomenten
més guerres i conflictes en
el món. Són països
exportadors de guerres que,
curiosament, després
acudeixen a les Nacions
Unides per a demanar ajut
per pacificar i reconstruir
aquells països que ells
mateixos han envaït i
destruït. Avui en dia hi ha
més d’un centenar de
conflictes armats al món,
amb milers i milers de
morts al cap de l’any.

El dia 21 de setembre ha
estat declarat per l’ONU el
Dia Internacional de la Pau.
Els dirigents polítics de tot
el món i de tots els nivells
tenen la responsabilitat de
lluitar per aconseguir que
no hi hagi més conflictes
armats, que s’acabin els que
hi ha i que finalment triomfi
la Pau en el món. També
tenen la responsabilitat de
lluitar perquè hi hagi menys
egoismes, menys
intransigències, enveges i

rancúnies, i alhora fer
que el capitalisme sigui
menys brutal, despietat i
especulador.

També s’ha de lluitar
per aconseguir eradicar
la fam, l’esclavitud que
encara hi ha en els
nostres dies, l’explotació
laboral infantil, la igualtat
de drets entre homes i
dones, la discriminació
per l’orientació sexual, i
aconseguir en definitiva
el respecte total i la
igualtat en la dignitat i el
valor de la persona
humana.

Quan podrem dir que
tots vivim en Pau?
Fiquem el nostre gra de
sorra i de la forma que
cadascú pugui celebrem
el 21 de setembre, Dia
Internacional de la Pau,
amb un record al cor per
a tots aquells que
lluitaren per la Pau al
món i a la gola un crit de
VISCA LA PAU!

-------------------------------------------
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Pilar Zamora porta els seus gravats i

textures a la Sala d’Exposicions

El divendres 21 de setem-
bre a les 20:00h tindrà lloc la
inauguració d’una exposició
de gravats i textures de l’ar-
tista Pilar Zamora. Nascuda
a Igualada (Barcelona) l’oc-
tubre de 1956, és llicenciada
en Filologia i artista vocaci-
onal des de l’adolescència.

S’ha dedicat plenament
a la pintura després d’un
accident de tràfic l’any 2002,

branques, el tronc, l’escorça,
les fulles al terra, una pedra
... petites composicions que,
tot i els seus humils atributs,
poden esdevenir prota-
gonistes d’una personal
interpretació en un escenari
de textures, color i con-
trastos.

La mostra que presenta
vol ser un exponent del seu
treball actual, fruit d’una
recerca constant i una
inquietud per conèixer i
aplicar les infinites
possibilitats que ofereixen la
investigació i l’aprenentatge
continuats, així plasmats en
les seves obres.

que la va allunyar forço-
sament de la seva activitat
quotidiana. Des de llavors,
motivada per una constant
necessitat d’expressió i
recerca, va assolir conei-
xements i tècniques pictò-
riques.

Gairebé totes les seves
obres actuals són fruit d’una
particular observació de la
natura: una flor, un arbre, les

Obra de Pilar Zamora

El passat dissabte 15
de setembre, la Resi-
dència Geriàtrica Santa
Maria de Balaguer va
celebrar la seva festa
anual, amb la celebració
d’una Missa, una sessió
de ball davant de la
residència amb Albert
Show i un berenar fi de
festa.

Des de fa cinq anys, la
Residència Geriàtrica de
Santa Maria organitza una
diada en honor a la seva
patrona  i en la qual ofereix
diferents activitats als
padrins i padrines que es
troben i formen part del
centre.

Cal destacar que en
aquests moments a la
residència hi viuen un
total de cinquanta-un avis.

A l’acte festiu hi van
assistir l’Alcalde de
Balaguer Miquel Aguilà i
la regidora de Serveis
Socials de l’Ajuntament
de Balaguer, Montserrat
Serra.

La Residència Geriàtrica de

Santa Maria celebra la seva

Diada amb actes festius

Un moment del ball de festa de la residència

Una Missa, una sessió

de ball i un berenar

de germanor van

completar la festa de

residents i familiars

L’artista igualadina Pilar Zamora exposarà les seves

obres a la Sala d’Exposicions de l’Ajuntament de

Balaguer fins el proper diumenge 30 de setembre
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Zona variant
Pis 3 hab., i aparta-
ment 2 hab., par-
quet. Dutxa hidro-
massatge, a/a,pis-
cina. Per estrenar!

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

2 banys, cuina-
office, garaig

opcional, bones
vistes, molt espaiós.

Zona c/ Urgell
Casa 2 plantes, 117
m2, 3 hab., cuina-

office, menja-
dor.Parquet-gres.
Per entrar a viure.

Zona Mercadal
Pis 155m2, 5 hab., 2
banys, terra gres, 2
balcons, vistes al

riu. Possibilitat fer 2
apartaments.

OPORTUNITAT!!

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

comunitària, calf. central, moblat.
Impecable!

Castellserà
Finca rústica de 15
jornals. Una part
d’alfals. Canal al

costat. Amb magat-
zem.

Castelló de Farfanya
Casa 3 plantes, ga-
raig, pati, cuina+llar
de foc, 3 hab. dob,
bany. Possibilitat de

fer 1 pis a dalt.

Zona Riu
Seminou, 90m2, 4

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

office. Magnifiques
vistes al riu.

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

Tipus rústica.

Balaguer
Ps. de l’Estació,

casa de 226 m2, 2
plantes, amb jardí

126m2. Moltes
possibilitats.

Zona Carmelites
Pis, 3 hab., menja-
dor, 1 bany, balcó,
galeria. Molt bon

preu i moltes
possibilitats.
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Anuncis breus classificats

TREBALL
------------------------------------------------
PNEUMATICOS DÍAZ SU-
BÍAS, busca persona para
sección de maquinaria pe-
sada y mantenimiento.
Sabados mañana laboral.
Interesados presentarse.
------------------------------------------------
EMPRESA DE SERVEIS ne-
cessita aprenent, amb conei-
xements elèctrics teòrics,
amb la ESO aprovada (no
cal experiència). Portar C.V.
i fotografia al moment de
l’entrevista. Tel: 973447268
(Loli o Xavier).
------------------------------------------------
TRABAJA DESDE CASA, in-
gresos extras tiempo parci-
al, elevados ingresos
tiempo completo, ideal para
personas emprendedoras,
sin jefes ni horarios fijos.
Telf: 687727525.
------------------------------------------------
TALLERS IGNASI, S.A. (Re-
nault Trucks) de Balaguer,
precisa electromecànic amb
experiència, aprenent de me-
cànica i personal de recan-
vis. Jornada sencera. Raó:
636083967.
------------------------------------------------
ES PRECISA ajudant de per-
ruqueria, mitja jornada i
caps de setmana. Interess-
ats trucar al : 973451095.
------------------------------------------------
EMPRESA DE SERVEIS
precisa: DJ per bodes i ban-
quets,per caps de setmana
i festius. Imprescindible
bona presència. Raó:
973447268 (demanar per
Srta. Loli).
------------------------------------------------
S’OFEREIX dona per a rea-
litzar feines domèstiques de
la llar, cuidar nens i gent
gran. Raó: 662432950.
------------------------------------------------
CONSTRUCCIONS GER-
MANS VIDAL. Urbanisme,
banys, teulades, façanes.
Reformes en general. Telè-
fons: 650760006 - 973426180.
------------------------------------------------

ES BUSCA senyora per fer
feines de neteja, fora de
Balaguer. Alta a la Segure-
tat Social, 10 hores setma-
nals. Horari a convenir. Raó:
686950796.
------------------------------------------------

IMMOBLES
------------------------------------------------
ES VEN PIS al c/ Girona, 75
m2. Totalment moblat i amb
electrodomèstics. Refor-
mat. Raó: 973448273.
------------------------------------------------
APARTAMENT en venda a
Balaguer, 2 hab. Molt cèn-
tric. Raó: 607896071.
------------------------------------------------
OPORTUNIDAD, vendo
piso nuevo a estrenar en
Balaguer. Precio: 117.198 e.
Razón: 600402319.
------------------------------------------------
ES TRASPASSA forn al cen-
tre de Balaguer. Bones con-
dicions. Raó: 697238291.
------------------------------------------------
PARTICULAR ven pis 60 m2,
terrassa 20 m2, zona polis-
portiu. Nou a estrenar. Preu:
138.000 e. Raó: 655922765.
------------------------------------------------
ES LLOGA magatzem de
1.000 m2, Pol. Ind. Camp
Llong. Amb instal·lació d’ai-
gua i llum, oficines amb ca-
lefacció i a/a, alarma,
càmares vigilància, i caixa
seguretat. Interessats trucar
al 609432684.
------------------------------------------------
ES VEN estudi, 1 hab., men-
jador, cuina americana, 1
bany amb plat de dutxa, ar-
maris encastats, terrassa,
safareig. Av. Països Cata-
lans, 69-71. Raó: 620043200.
------------------------------------------------
ES VEN terreny de 550 m2, a
la Ctra. Camarasa (zona de
nova urbanització), amb
casa edificada de 68 m2. In-
teressats trucar al telèfon:
628663989.
------------------------------------------------

ES LLOGUEN pàrkings a
l’edifici HP Sanahuja, 36.
Referència Gestoria Cudós.
Raó: 973450555, Montse.
------------------------------------------------
VENDA/LLOGUER de pàr-
kings tancats al c/ Jaume
Balmes, 11 de Balaguer.
Raó: 973446161-629310479.
------------------------------------------------
BALAGUER vendo casa
adosada a estrenar. Precio:
216.364 e.  Telf:973449314.
------------------------------------------------
SE VENDE parcela, Av. Àn-
gel Guimerà, 150 m2 (225 m2

edificables). Ideal casa
adosada. Situación im-
mejorable. Precio: 90.000 e.
Telf: 639374155.
------------------------------------------------
ES VEN pis al c/Barcelona,
zona Eixample, 110 m2, as-
censor, calefacció, 2 banys.
Telèfon: 973448273.
------------------------------------------------
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
complert, cuina-office, ter-
rassa gran. Ascenssor, calef.
gas, traster, tot exterior, so-
lejat. Moblat i molt cèntric.
Raó:600749622.
------------------------------------------------
VENDO piso de particular a
particular. Todo amueblado
y reformado. 3 hab., 1 baño,
galeria cerrada y calf. gas
ciudad. Incluida nevera y la-
vadora. Precio a negociar.
Telfs: 973460677/607272541.
------------------------------------------------
ES VEN Torre a la zona Secà,
800 m2, amb caseta (3 hab.,
bany, cuina, menjador),
pati, piscina (amb depura-
dora i bany exterior), hort i
bodega. Preu: 180.000e. In-
teressats trucar als telfs:
973447081-686578529.
------------------------------------------------

ES VEN pis, zona Secà, 72
m2, tot moblat i amb tots els
electrodomèstics, 2 hab.,
bany, galeria tancada. Preu:
120.000 e. Raó: 973450810-
615864864.
------------------------------------------------
ES LLOGA altell comercial
de 60 m2, c/Dr. Fleming,
calef., a/a. Bon preu. Raó:
973451275-680452490.
------------------------------------------------
ES VEN casa adosada a
Rosselló, 300 m2, acabats
de 1a qualitat, ascenssor,
seminou (2 anys). Raó telf:
670201604.
------------------------------------------------
ES VEN altell a Alfarràs, ide-
al per oficines, seminou,
amb molt bon estat, 3 des-
patxos, 1 rebedor, 1 bany.
Preu: 80.000 e. Telèfon:
629319381.
------------------------------------------------
PARTICULAR vende piso c/
Sanahuja, 3 hab., moblat.
Preu: 132.000 e. Raó:
615452452.
------------------------------------------------
ES LLOGA pis a Balaguer,
cèntric, sense mobles, 3
hab. exteriors, bany aseo i
traster. Molt solejat. Refor-
mat. Raó: 973445196.
------------------------------------------------
ES VEN pis de 70 m2 + tras-
ter a Balaguer. Opció de pàr-
king. Molt cèntric. Preu:
120.000 e. Raó: 699111596.
------------------------------------------------
ES TRASPASSA local co-
mercial al carrer Girona,
acondicionat. Molt econò-
mic. Interessats trucar d’1 a
3 del migdia al tel. 667476172
o per les tardes al tel.
680808396.
------------------------------------------------

VARIS
------------------------------------------------
REFORMES i rehabilitaci-
ons de pisos, apartaments i
xalets. Raó: 651911369.
-----------------------------------------------

ESQUIZOFRÈNIA i altres
TMS: transtorns bipolar, de-
pressiu, de personalitat,
agorafòbia. Informació i su-
port a afectats i entorn, fa-
miliars-amics. Contacte: As-
sociació Salut Mental Po-
nent-Bala-guer /La Noguera,
telfs:  973221019-610260221,
www.salutmentalponent.com,

associacio@salutmentalponent.com

------------------------------------------------
INTERBAN. Créditos per-
sonales hasta 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 encontrar
una solución. T: 973447477.
------------------------------------------------
ES REGALEN gatets petits.
També un gos i una gossa,
raça caçadors petits. Inte-
ressats truqueu al:
645841841.
-----------------------------------------------
ES VEN multicopista-foto-
copiadora, marca Cannon.
Amb bon estat i poques cò-
pies. Preu: 10.000e .
Tel:629319381.
------------------------------------------------

VEHICLES
------------------------------------------------
COMPREM Tractors vells i
motos antigues. Totes les
marques i models (Ossa,
Bultaco, Montesa i altres).
No importa l’estat. Raó:
973610087.
------------------------------------------------
ES VEN Yamaha de
motocross de competició,
any 2001. Preu: 1.800 e.
Raó: 650409188.
------------------------------------------------

www.revistagroc.com
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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: 90.000 E.
Interesados llamar al 639374155.

ES VEN PIS
al c/ Girona, 75 m2.

2 habitacions.
Totalment moblat i

amb electrodomèstics.
Reformat.

Raó: 973448273

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

Farmàcies de torn de Balaguer

De les 8 de la tarda del 20 setembre a les 8 de la tarda del 27 setembre MARCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 27 setembre a les 8 de la tarda del 4 d’octubre ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 4 d’octubre a les 8 de la tarda del 11 d’octubre CLAVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.

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
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