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

Els Joves de la comarca de la Noguera estan d’enhora-
bona, ja que durant el proper cap de setmana llarg, ja que el
divendres 12 d’octubre és festa, podran gaudir de tot un
seguit d’actes, taules rodones, concerts, competicions es-
portives, etc, que el Jovent de Bellcaire junt amb l’àrea de
joventut del Consell Comarcal de la Noguera, han organit-
zat a la localitat de Bellcaire d’Urgell.

Tres dies en que els joves, a part de passar-ho d’allò més
bé, que al final és del que es tracta, també podran compartir
experiències de tots aquells temes organitzatius de la prò-
pia Comarcalada i d’aquells altres que els afecten com a
joves que són, i que des de l’àrea de Joventut del Consell
Comarcal de la Noguera, des de fa molts anys, hi estan
treballant per tal de facilitar aquests intercanvis i amb la
finalitat de donar-los aquelles eines necessàries per debatre
els problemes i cercar-hi solucions.

Per tal de fer més atractiva la trobada juvenil, els orga-
nitzadors han portat el grup català amb més ganxo, com
són els Pets, en el concert del divendres a la nit, juntament
amb d’altres grups musicals.

Per facilitar l’acostament dels joves balaguerins al con-
cert del divendres, sembla que l’Impic posa un autocar que
farà diferents viatges a Bellcaire, tant abans del concert,
com els diferents viatges de retorn un cop acabat. És una
bona iniciativa. Cal que els joves s’ho passin bé, es divertei-
xin, però cal posar les mesures necessàries per fer que la
festa acabi bé.

Bona Comarcalada 2007!!

Una nova Comarcalada

Josep M. Simon i Auberni

-------------------------------------------------
Abans de l’inici del curs,

llegia un llibre d’Educació
per a la Ciutadania, l’assig-
natura que la LOE ha intro-
duït en el currículum de
l’educació secundària obli-
gatòria i que no ha rebut la
benedicció de tots els sec-
tors de la societat. Voldria

Què en penseu?... comentar un tema  que  re-
sulta del tot necessari i que
aquesta matèria tracta. En
una pàgina s’intentava fer
reflexionar els alumnes ado-
lescents sobre si per passar-
s’ho bé, quan surten de
marxa a la nit, la resta de
persones han d’aguantar els
sorolls que aquests ocasio-
nen en sortir dels locals o
mentre transiten a peu o
motoritzats per les vies pú-
bliques. Aquest estiu ens

hem atipat de sentir l’eixor-
dador soroll de les motos
que, fins ben entrada la nit,
circulaven a tot drap i fent
curses pels carrers cèntrics
de la ciutat. Quan arribarà
l’hora d’assumir la part de
responsabilitat que a cadas-
cú pertoca? Si més no, tant
de bo  que amb la nova ma-
tèria  no se sentís més  a dir
allò de «nen, això t’ensenyen
a l’escola?...».
------------------------------------------------
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>>BALAGUER

Tot es a punt per la propera
edició de Firauto 2007

El Síndic de Greuges visita
Balaguer i comarca de la Noguera
----------------------------------------------
>>COMARCA

El Consell presenta el nou servei de
neteja exterior de contenidors

El Conseller Joan Puigcercós
visita el municipi de Montgai
----------------------------------------------
>>CULTURA

L’Arxiu presenta dues guies
didàctiques pels centres escolars

Alta participació als actes de les
Jornades del Patrimoni
----------------------------------------------
>>ESPORTS

El Cristec debuta amb victòria
davant el Pallejà per 4-3

L’equip femení del Tennis Taula
guanya a la pista del Ripollet
----------------------------------------------
>>OCI

Melendi, plat fort de les Festes
del Sant Crist 2007

PORTADA

C.F. Balaguer
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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

Els dies 20 i 21 d’octubre, el pavelló

firal acullirà la edició de Firauto 2007

La ja renovada edició de
Firauto, la 16ena Fira del ve-
hicle de segona mà, es pre-
senta amb la novetat de tor-
nar a les dades inicials del
tercer cap de setmana del
mes d’octubre, després que
l’edició del 2006 s’hagués de
retardar per disponibilitat del
Nou Pavelló, espai que aco-
llirà tots els esdeveniments
firals, festius i esportius de
la ciutat, dotant-los de més
professionalitat, en tots els
aspectes.

L’Alcalde de Balaguer,
Miquel Aguilà, la Vicepre-
sidenta Executiva de l’Ins-
titut Municipal de Progrés i

Cultura, Mar Roldan i la
directora del certamen
Antonieta Martínez varen
presentar  el nou cartell de
Firauto, un cartell que
segueix les línies inno-
vadores dels darrers anys,
amb detalls concrets que
remarquen la temàtica de la
Fira que s’està promo-
cionant, en aquest cas, els

L’any passat també es podien trobar bugys

vehicles d’ocasió, cada cop
de més qualitat.

L’ impacte que es pretén
donar amb aquest cartell és
el mateix que, de ben segur,
donarà la gran exposició que
es trobarà en el recinte firal,
ocupant els 3.500 m2 de pa-
velló cobert més una carpa
de 600 m2, que s’adossarà al
mateix, ja que l’espai interior
ha quedat petit per les
sol·licituds fetes per poder
exposar.

També s’habilitarà, com
a zona d’exposició de
vehicles d’ocasió, l’espai
exterior de davant el vestíbul
d’entrada principal al
Pavelló.

L’horari d’obertura al
públic de la fira del vehicle
d’ocasió, Firauto, serà el
dissabte i el diumenge, de
10 h a 14h, i de 2/4 de 5 de la
tarda a 2/4 de 9 del vespre.

Firauto va omplir els més de 3.000m2 d’exposició

Més de 3.500 metres
quadrats d’exposició
amb prop de 250
vehicles d’ocasió de
totes les marques

Una activitat  total-
ment consolidada a
Firauto és la instal·lació
d’una ITV mòbil, a l’es-
planada d’aparcament
del Pavelló per tots els
visitants de la fira que
vulguin aprofitar per

passar la revisió del seu
vehicle.

Per tal d’utilitzar
aquest correctament
aquest servei s’haurà de
demanar hora dies abans
del certamen a les
oficines de l’Impic, de
dilluns a divendres, de 8h
a 15h o bé al telèfon 973
446 606 (extensió Fira).

Com cada any, el
Club Slot Balaguer col·la-
borarà amb Firauto en el
muntatge de dos circuits
gegants, en el pis supe-
rior del Pavelló.

Una ITV Mòbil i dos circuits

d’excalextric, activitats

paral·lel·les a Firauto

Circuit d’excalextric

El nou pavelló firal
dóna facilitat a noves
activitats per als
diferents certamens
firals
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Laboratori

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

HORARI: diari de 9h a 11h.

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

El Síndic de Greuges rep més de 30

consultes dels balaguerins, en un dia

L’Oficina del Síndic de
Greuges va desplaçar-se a
Balaguer el passat 27 de se-
tembre, amb l’objectiu de di-
vulgar i apropar la institució
a les persones i oferir la pos-
sibilitat que puguin presen-
tar queixes o fer consultes
sobre les administracions.

Durant tot el dia, mem-
bres de l’equip del Síndic de
Greuges van rebre les quei-
xes i consultes dels ciuta-
dans de Balaguer i de la res-
ta de municipis de la comar-
ca de la Noguera.

Durant la seva estada a
Balaguer, el Síndic, Rafel
Ribó i membres del seu
equip van visitar l’Alcalde
Miquel Aguilà, així com el
Centre Obert La Noguera i el
CAP de Balaguer.

Rafel Ribó va indicar que
mentres que durant l’any
2006, la Sindicatura va rebre
33 consultes de la comarca
de la Noguera, de les quals
11 corresponien a Balaguer,
i en el que portem de 2007,
hi han hagut 27 consultes
comarcals de les quals 13
eren de Balaguer, en el dia
de presència del Sindic a
Balaguer van recollir un to-
tal de 34 consultes, de les
quals 24 queixes i 10 consul-
tes, amb el que queda de-
mostrat que com més
s’apropa el servei als ciuta-
dans, més l’utilitzen.

De les queixes que van
fer-se a Balaguer el passat 27
de setembre, “la majoria han

estat genèriques a les que
rebem a la resta de comar-
ques, sobre temes com
l’educació, tributs, consum,
agraris, pensions, urbanis-
me o habitatge, tot i que cal
destacar un tema singular,
que només ens el han pre-
sentat a la Noguera, i que es
sobre l’ús incontrolat de io-
dur de plata per tal d’evitar
les pedregades”, segons
manifestà el propi Rafel

Rafel Ribó, Síndic de Greuges

Ribó, que es va comprome-
tre a estudiar aquest cas i
arribar fins al final.

El Síndic de Greuges de
Catalunya ja havia visitat la
ciutat de Balaguer, per tal de
recollir les queixes o consul-
tes dels ciutadans el mes de
febrer de l’any 1999, i des del
1996, l’Oficina del Síndic de
Greuges ha realitzat un total
de 56 desplaçaments arreu
de les comarques catalanes.

L’ús incontrolat del iodur de plata contra les
pedregades, un dels temes que els balaguerins van
plantejar al Síndic de Greuges, Rafel Ribó

El proper dissabte 6
d’octubre, torna el Corre-
llengua a la comarca de la
Noguera.

Els actes s’iniciaran  a
les 20:00 h del vespre al
Passeig de l’Estació (vora
la Plaça de la Sardana),
amb una concentració
en la qual es lliuraran tor-
xes a totes les entitats de
la comarca de la Nogue-

ra que participin en el
Correllengua. Hi haurà
una ballada de gegants,
s’encendran les torxes i
es donarà tret de sortida
a la tradicional Marxa de
Torxes, que recorrerà les
principals zones de la
part antiga de Balaguer.

La clausura serà un
concert al Pavelló del
Molí de l’Esquerrà.

Arriba el Correllengua 2007

amb importants novetats

Correllengua de l’any 2006
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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

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

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

MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA
MAGIA BLANCA

CONSULTAS  EN

BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 679 857 044

Telf. 609 135 472

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

Amb la projecció de “Bojos pel surf”

s’inicia un nou cicle de cinema infantil

El 14 d’octubre el Teatre
Municipal iniciarà el 7è Cicle
de Cinema Infantil amb la
projecció de la pel·lícula
«Bojos pel surf».

El cicle està format per
cinc pel·lícules actuals, de
recent estrena, tenen per de-
nominador comú que totes

són doblades al català.
A més de «Bojos pel

surf», el 7è Cicle de Cinema
Infantil projectarà les
següents pel·lícules: el 21
d’octubre «Els 4 fantàstics
2», el 28 d’octubre «Shrek
tercer», el 18 de novembre
«La teranyina de Carlota» i el

Nou cicle de cinema infantil acolkirà la pel·lícula “Bojos pel surf”

El Servei Educatiu de
la Noguera ha presentat
en els darrers dies el Pla
Municipal de Dinàmica
Educativa i el Pla Comar-
cal, amb tot un seguit de
propostes educatives, de
lleure i esportives, per tal

de que puguin portar-se a
terme durant el curs esco-
lar 2007-08 pels diferents
centres educatius i els
seus alumnes en els dife-
rents nivells educatius.

Cicles de Teatre, visi-
tes a diferents indrets d’in-
terès de la comarca, tro-
bades interescolars, inter-
canvis esportius, activitats
musicals, són algunes de
les activitats que confor-
men aquesta planificació
extraescolar dels diferents
centres escolars de
Balaguer i comarca.

El Servei Educatiu presenta

un nou Pla de Dinàmica

Educativa local i comarcal

Fira de Jocs de Pati

El Servei Educatiu
proposa una sèrie
d’activitats encarades
als alumnes dels
diferents nivells

2 de desembre «Ratatuille».
L’Impic va decidir de

posar en funcionament un
cicle estable de cinema
infantil al Teatre a l’octubre
de l’any 2004 per intentar
omplir un buit existent a la
nostra ciutat en aquest art,
potenciant la nostra llengua
com a eina vehicular en
aquest àmbit tan desfa-
vorable per al català com és
el cinema i així atansar-lo al
públic més jove.

El Teatre Municipal de Balaguer acull un nou cicle
de cinema infantil a partir del 14 d’octubre
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Nou servei de neteja exterior dels

diferents contenidors de residus

El Consell Comarcal de
la Noguera ha posat en mar-
xa, durant el mes de setem-
bre el servei de neteja exteri-
or dels contenidors de totes
les fraccions dels residus
municipals: envasos, paper-
cartró, vidre, orgànica i re-
buig que hi ha als diferents
municipis de la comarca.

Aquest tipus de neteja
exterior dels contenidors és
una novetat ja que no s’ha-
via fet mai, fins a la data, als
pobles de la comarca de la
Noguera.

El servei es realitza
mitjançant un camió renta-
contenidors i una mànega de

pressió on s’ha acoblat una
pistola amb raspall rotatiu
que frega l’exterior dels
contenidors i utilitza sabó
líquid biodegradant.

Aquesta tasca es rea-
litzarà amb una freqüència
trimestral, que es pot incre-
mentar si l’estat de neteja
dels contenidors ho re-
quereix.

Es netejarà la part exterior dels contenidors

La posada en marxa
d’aquest nou servei, con-
juntament amb la neteja de
la part interior dels con-
tenidors que ja fa uns mesos
que s’ha posat en fun-
cionament, permetrà, se-
gons expliquen els tècnics
de l’empresa concessionària
del servei de neteja i
recollida, Fomento de
Construcciones y Contratas,
S.A., que el conjunt dels
contenidors en servei a la
comarca de la Noguera es
mantinguin amb un bon
aspecte de neteja amb vista
a la satisfacció dels ciu-
tadans.

Aquest nou servei de
neteja exterior dels con-
tenidors s’anirà extenent a
tots els municipis de la
comarca de la Noguera,
durant els propers dies, per
anar millorant cada cop més
l’aspecte de les poblacions.

Presentació del nou servei

El Consell Comarcal de
la Noguera engega
aquest nou servei per
millorar l’aspecte dels
contenidors

El proper 17 d’octubre
tindrà lloc la Lliçó inaugu-
ral de les Aules d’Exten-
sió Universitària per a la
Gent Gran de la Noguera,
a càrrec de Bonaventura
Baró sobre l’Alzheimer i
altres demències, a la Sala
d’Actes de l’Ajuntament
de Balaguer, a partir de les
5 de la tarda.

Bonaventura Baró

serà també l’encarregat
de les dues sessions del
mes d’octubre, els dies
24 i 31, amb temes com
la Delinqüència juvenil i
les toxicomanies i les
conductes addictives.

L’historiador Ramon
Usall serà qui dirigirà les
tres sessions del novem-
bre amb la Història dels
Països Catalans.

El 17 d’octubre es presenten

les Aules universitàries

Cloenda de les Aules de l’any passat
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L’Arxiu Comarcal presenta dues guies

didàctiques per als centres educatius

A partir d’aquest curs
escolar 2007-08, l’Arxiu Co-
marcal de la Noguera oferirà
un servei didàctic adreçat als
centres d’ensenyament pri-
mari i secundari dels dife-
rents municipis de la comar-
ca de la Noguera.

Aquest nou servei té la
funció de donar a conèixer
l’Arxiu Comarcal de la
Noguera com a centre
destinat a preservar el
patrimoni cultural i la
memòria històrica de la
comarca.

Per aquest motiu, l’Arxiu
vol difondre entre els
ensenyants les possibilitats

didàctiques que tenen els
fons documentals conser-
vats, per tal que puguin ser
un complement de les
matèries curriculars impar-
tides.

Amb aquest objectiu,
l’Arxiu Comarcal de la
Noguera acaba d’editar unes
guies didàctiques adreçades
als alumnes que vagin a

Guiea didàctica per als nenes d’educació primària

visitar l’arxiu.
Les guies didàctiques es

presenten en dues versions:
una per als nens i nenes de
centres d’ensenyament
primari i una altra per als
alumnes d’ensenyament
secundari.

Així mateix, l’Arxiu
Comarcal de la Noguera ha
fet arribar a tots els centres
d’ensenyament secundari
de la comarca de la Noguera
un conjunt de propostes
pels treballs de recerca dels
alumnes de batxillerat
elaborades amb documents
d’arxiu.

D’aquesta manera els
alumnes de batxillerat poden
escollir un d’aquests temes
pel seu treball de recerca, del
que podran treure gran part
de la informació del propi
Arxiu Comarcal de la
Noguera, que s’ubica a
Balaguer.

Guia dicàctica de l’Arxiu Comarcal

L’Arxiu vol donar a
conèixer l’Arxiu,
col·laborant amb els
educadors dels centres
escolars de la Noguera

El Conseller del De-
partament de Governació
i Administracions Públi-
ques de la Generalitat de
Catalunya, Joan Puigcer-
cós va visitar el passat
dissabte el municipi de
Montgai, inaugurant el

nou embassament d’ai-
gua de boca que té una
capacitat de 5.145 metres
quadrats.

La construcció d’a-
quest embassament aju-
darà a pal·liar els proble-
mes d’abastament del
municipi.

En la seva visita a
Montgai, el conseller va
estar acompanyat de l’al-
calde de la població i pre-
sident de la Diputació de
Lleida, Jaume Gilabert i del
nou Delegat del Govern a
Lleida, Miquel Pueyo.

Joan Puigcercós inaugura el

nou embassament d’aigua de

boca de Montgai

Puigcercós va inaugurar l’embassament

Obra finançada pel
departament de
Governació i per
l’Agència Catalana de
l’Aigua
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Visita al Pla d’Almatà i concert a Sant

Domènec a les Jornades del Patrimoni

L’associació Lleure
Formatiu va adherir-se a
les Jornades Europees de
Patrimoni, i els dies 28, 29
i 30 de setembre de les 11
del matí a les 6 de la tarda
van estar a la disposició
de tot el públic en unes
jornades de portes ober-

tes, realitzant visites gui-
ades gratuïtes a les  sali-
nes.

Els visitants van po-
der conèixer les instal·-
lacions de les salines, la
seva formació i van veure
una mostra de sal extreta
durant  l’estiu.

Vilanova de la Sal també amb

les Jornades del Patrimoni

Les salines recuperades de Vilanova

Concert a Sant Domènec

En motiu de les Jorna-
des Europees del Patrimoni
la ciutat de Balaguer va aco-
llir un parell d’activitats ben
diferents.

Totes dues celebrades el
diumenge 30 de setembre.
Durant el mati va haver-hi
una visita guiada a les res-
tes arqueològiques del Pla
d’Almatà, i al vespre, a les
21h i a l’Església de Sant
Domènec va tenir lloc un
concert homenatge a Lluís
Llach, Joan Manuel Serrat i
altres compositors catalans
a càrrec de la soprano Joana
Font i la pianista Marta
Mesalles, que van estar
acompanyades per Riel
Afonso a la bateria, Gerard
Guàrdia a la guitarra, Josep
M. Martínez al violí i Míriam
Prat a l’acordió, fent una
magnífica actuació.

Durant el diumenge al matí un bon grup de
balaguerins van participar de la visita guiada a les
excavacions arqueològiques del Pla d’Almatà
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La Biblioteca de Balaguer us recomana

la lectura dels següents llibres

Som als anys trenta i
el món acaba de passar
una gran guerra. Els Nens
Perduts ja s’han fet grans
i la terra de Mai-Més els
queda tan lluny com un
somni. De cop, però,
terribles malsons comen-
cen a escolar-se dins dels
seus caps i la Wendy de
seguida s’adona que això
només pot voler dir que
alguna cosa terrible està
passant a la terra de Mai-
Més i en Peter Pan està en
perill. Davant d’aquest
temor no tenen altra opció
que tornar a la terra de Mai-
Més per donar un cop de
mà a en Peter Pan, però
quan hi arriben tot és molt
pitjor que el més horrible
dels malsons.

Peter Pan de rojo

escarlata

Autor: Geraldine

Mccaughrean

Gènere: Novel·la Juvenil

fantàstica

Ciber@vis: manual per

a joves de+ de 50 anys

que volen aprendre a

navegar per internet

Autor: Mercè Molist

Gènere: Guía pràctica

Mira el mundo:

tendencias, cambios y

retos del nuevo milenio.

Autor: Reuters

Gènere: Fotografia

periodística

Porten segell els
correus electrònics? ens
podem marejar navegant
per internet? si l’ordi-
nador agafa un virus,
quina medicació li hem
de donar?... El pas cap a
internet pot semblar
entrar en una dimensió
desconeguda, però les
persones grans són les
que més poden gaudir
dels beneficis innumera-
bles d’aquest mitjà de
comunicació.

Ciber@vis s’adreça a
totes aquelles persones
que vulguin superar els
prejudicis i deixar-se
portar per la curiositat
dels infants per em-
pendre l’aventura de
navegar per internet.

Reuters és l’agència de
notícies més important del
món i porta més d’un
segle i mig informant de
tot el que hi passa. En
aquest llibre es recullen
imatges de 227 fotògrafs
de Reuters de més de 70
nacionalitats diferents,
acompanyades per un text
escrit per 9 periodistes de
la mateixa agència.

Basant-se en les privi-
legiades fonts de Reuters,
Mira el mundo analitza nou
aspectes bàsics que, en
conjunt, ofereixen una
visió equilibrada de les
preguntes que es planteja
tot ésser humà.

Un llibre fantàstic que
inclou una sèrie d’espec-
taculars fotografies.

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

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

El racó del poeta

Miquel Trilla

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

Indesinenter

Xiscles de desesper
ressonaren al cim
de les brunes muntanyes
una tarda humida,
una nit de pors,
un matí lluent.
Sortiren,
raons i dubtes antics,
de bracet els dos.
Coneixent-se s’ignoraven
dubtes i raons.
Espiaren ulls, atrevits i cecs,
al vel de la llunyania
i atàvics motius.
Sobre fons ben blau vaig fer la contesta.
Sobre el blau del cel,
deleitant l’instint,
prodigant impulsos,
trampejant l’infern.
L’àngel de la sort
va romandre en mi
i en sentia l’aura.
L’hora, lentament,
reconstruí l’oblit,
reconstruí la calma.
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El Balaguer aconsegueix la primera

victòria davant el Banyoles per 2-0

FUTBOL >> Aquest
partit ha de servir de
punt d’inflexió pels
balaguerins i començar
a remuntar llocs a la
taula classificatòria

23/09/2007

VILANOVA 1
BALAGUER 0
30/09/2007

BALAGUER 2
BANYOLES 0

Classificació

Tercera Divisió

1. Sant Andreu ......... 15

2. Reus ...................... 10

3. Barcelona B ......... 10

4. Castelldefels ........ 10

5. Blanes ................... 10

6. Santboià ................... 9

7. Vilanova ................... 8

8. Manresa ................... 8

9. Igualada ................... 7

10. Premià ................... 7

11. Rapitenca .............. 6

12. Manlleu .................. 6

13. Masnou .................. 6

14. Palamós ................. 6

15. Mataró ................... 4

16. Balaguer ............... 4

17. Pobla Mafumet ..... 4

18. Europa .................... 3

19. Banyoles ................ 3

20. Cassà ..................... 2

Golejadors del

C.F. Balaguer

1. Parra ................... 2
2. Ivan Lopez .......... 1
3. Kike .................... 1

El Balaguer va inaugu-
rar el seu compte
golejador a casa, en el
partit que l’enfrontà
davant el Banyoles.
Kike i Iban Parra van
ser els dos golejadors
de la tarda, i el davan-
ter centre vermell ja
lidera la classificació
de golejadors locals
amb 2 gols, en aques-
ta nova temporada
2007-2008.

Propers encontres

Iban Parra

07/10/2007 --  17h
Camp Municipal de

Reus

Reus | Balaguer
-------------------------------------

14/10/2007  --  17h
Camp Municipal de

Balaguer

Balaguer | Palamós

El Balaguer va aconse-
guir la seva primera victòria
de la temporada, en la cin-
quena jornada del campio-
nat davant del Banyoles. El
Balaguer deixava d’aquesta
manera la cua de la classifi-
cació i comença la remunta-

de lliga, que el porta, aquest
proper diumenge a jugar al
camp del Reus, un dels
equips punters de la catego-
ria, amb un dels pressupos-
tos més alts i un dels mà-
xims aspirants a jugar la fase
d’ascens a Segona B.

El proper 14 d’octubre,
l’equip rebrà al Palamós a
casa, a partir de les 6 de la
tarda, ja que una hora abans
de l’inci del partit es farà la
presentació dels 17 equips
del futbol base davant dels
pares i l’afició vermella.

S’espera que aquest dia
sigui una gran festa del club
Futbol Balaguer per tal d’ani-
mar els més de tres-cents ju-
gadors i jugadores que con-
formen el planter de l’entitat
esportiva més antiga de la
capital de la Noguera.

da esperada pels jugadors
vermells que havien vist com
només havien pogut sumar
un punt en les 4 primeres
jorades.

L’equip que entrena Emili
Vicente ha tingut un compli-
cat calendari en aquest inici

Juanjo Alias lluitant una pilota

Un moment del partit amb el Banyoles
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El Cristec debuta amb una important

victòria davant el Pallejà per 4-3

FUTBOL SALA >> Els
balaguerins van
aconseguir sumar els
primers 3 punts en joc al
pavelló poliesportiu de
Balaguer

29/09/2007

CRISTEC 4
PALLEJÀ 3

El Cristec Balaguer co-
mença amb bon peu la nova
temporada de la Nacional B
a l’ imposar-se al Pallejà per
4 gols a 3, en partit celebrat
el passat dissabte.

Els jugadors de l’equip
que entrena Jaume Canal re-
munten un parcial advers de

ven els tres primers punts en
joc.

Aquest dissabte els ba-
laguerins viatgen a la com-
plicada pista del Vila-Seca,
en el que serà el seu primer
partit com a visitants, amb
l’intenció de consolidar el
seu bon inici de competició.

0 a 2 a l’inici de l’encontre,
per acabar donant la volta en
el marcador al segon perío-
de i així emportar-se els tres
primers punts d’una compe-
tició en la que és vital amar-
rar els encontres de casa. Al
final el resultat va ser de 4-3
pels balaguerins que suma-

El Cristec 2007-2008

PESCA >> El passat
30 de Setembre es va ce-
lebrar la segona màne-
ga del concurs de truita
amb mosca, «Àrids
Daniel i Tubs 1313”.

Va proclamar-se cam-
pió Ceferino Gómez amb
4.000 punts, seguit de

Joan Rodríguez amb
3.900 i Marc Adsuar amb
3.800, mentre que en 4rt
lloc va quedar Jose A. Ro-
dríguez amb 3.700 punts.
Es classifiquen pel Cam-
pionat Provincial: en pri-
mer lloc, Jose A. Rodrí-
guez i Ceferino Gómez.

El riu Segre acull el concurs

de pesca de truita amb mosca

Lliurament de premis del concurs de pesca
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El Balaguer-Villart Lo-
gístic ha començat bé la
seva segona temporada a
la Divisió d’Honor Feme-
nina guanyant a domicili
aquest cap de setmana al
Finques Ripollet, un dels
equips més forts d’aques-
ta categoria, per un con-
tundent 2 a 4.

El partit va resultar

disputat i ple d’emoció
atesa la seva evolució i la
gran remuntada del
Balaguer davant d’un
equip que la temporada
passada va estar a punt
de pujar a la Superdivisió
Femenina de tennis taula.

Loredana Raduta i
Anna Biscarri perdien els
seus primers partits, però
la xinesa Yan Lan Li
aconseguia sumar el seu
punt, i el del partit de
dobles juntament amb
Anna Biscarri. Els dos
darrers partits disputats
van ser guanyats per les
jugadores Loredana Ra-
duta i Yan Lan Li.

El Club Tennis Taula Balaguer

guanya el primer partit de

lliga a la pista del Ripollet

Les balaguerines i les jugadores del Ripollet

TENNIS TAULA>>
L’equip balaguerí
guanya un dels rivals
més complicats de la
categoria a domicili

La Balaguerina Júlia Llu-
na Salinas ha entrat al
C.A.R.(Centre d’alt rendi-
ment esportiu). Aquest se-
tembre i després de molts
anys de dedicació en aquest
esport Júlia Lluna Salinas va
iniciar 1er. de E.S.O al Cen-
tre d’Alt Rendiment de Sant
Cugat del Vallés, on el nivell
d’exigència envers els estu-
dis és tan important con el

Julia Lluna ha estat
Campiona de Catalunya
Individual Benjamí el març
del 2004. Va participar als
Campionats d’Espanya base
de Ritmica de San Javier
(Murcia) a l’abril del 2004
quedant la número 10 de 45
gimnastes.

Júlia torna a ser cam-
piona de Catalunya Indivi-
dual Aleví (mans lliures,
corda i pilota)  en l’any 2006
celebrat a Vic.

Ara es prepara per parti-
cipar en el proper Campionat
d’Espanya que es celebrarà
a Granada el mes de no-
vembre en categoria Infantil.

propi entrenament. Julia va
cursar els seus estudis pri-
maris al CEIP Gaspar de Por-
tolà.

El centre permet a
aquests joves esportistes
amb projectes de futur
poder cursar els seus
estudis i entrenaments en
les mateixes instal·lacions
sense que hagin de fer cap
desplaçament adicional.

Júlia Lluna en una de les seves actuacions

GIMNASIA>> A finals de novembre, l’esportista
balaguerina Júlia Lluna participarà als Campionats
d’Espanya en categoria infantil, a Granada

La balaguerina Júlia Lluna entra al

Centre d’Alt Rendiment esportiu
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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!!

Zona Carmelites
Pis amb 3 hab., menjador, 1 bany, balcó,

galeria. Moltes possibilitats.
Molt bon preu.

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.

El Gran Mestre cubà Holden Hernández

guanya l’Open d’escacs de Vallfogona

ESCACS >> Destacar la
gran acutació del
jugador local sub-16
Joshua Solaní que amb 7
punts quedant en 18ena
posició

L’Open Internacional
d’Escacs Actius de Vallfo-
gona de Balaguer va arribar
a la seva 15a edició els
passats dies 22 i 23 de
setembre, amb un centenar
de jugadors i jugadores. Des
de ja fa 3 anys que les 5
primeres partides de cada
ronda es retransmeten per
internet en directe i aquest
any com a novetat hi havia
instal·lada una “web cam” a
la sala i a la zona on jugaven

cable de la jornada va ser el
jove jugador de 16 anys i de
Vallfogona Joshua Solaní,
que va finalitzar amb 7
punts, cosa que va adquirir
la 18a posició. Pel que fa a la
classificació general es va
endur el primer premi el GM
Cubà Holden Hernandez.

els mestres per que tothom
des de casa pugués seguir
en directe el campionat.

El dissabte 22 i a partir
de les 4 de la tarda es van
dur a terme les primeres 4
rondes de les 11 que consta
el campionat.

El jugador més desta-

Joshua Solaní recollint el trofeu de millor jugador local

BÀSQUET >>L’equip sè-
nior del C.B. Balaguer no
ha iniciat massa bé la tem-
porada, amb dues derro-
tes consecutives davant
el “Sícoris Ingaso” a la pis-
ta de l’equip lleidatà per un
contundent 93-58, i a casa,
el passat dissabte davant

l’equip “Jesús, Maria i
Josep” per 56-75 en un
mal partit dels locals que
ja perdien de 19 punts al
descans. Els balaguerins
intentaran la seva prime-
ra victòria aquest cap de
setmana a la pista del
Almeda Lectro 90.

Mal inici de temporada del

sènior masculí del Balaguer

Jugada entre el Balaguer i el Jesús, Maria i Josep

Zona Escola Pia
Apartament, 2 hab.,
terra de gres,calf.,
terrassa de 125m2.

Seminou.
Impecable.
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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

c/ Sant Crist, 22 baixos, cantonada Dr. Fleming

Tel./Fax 973 451 393 - 25600 BALAGUER

LA PROMESA DE PILATES:

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

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

CONSULTAR HORARIS

Creo realmente que me
estoy acomodando de tal
manera que tengo la impre-
sión de que estoy perdien-
do el ímpetu de los años jó-
venes, aquellos con los que
soñaba en hacer de éste mi
gran pueblo. Algo grande,
maravilloso, acogedor, pro-
tector. O mejor dicho, el lu-
gar donde hacer crecer a mis
queridos hijos, donde todo
y todos tendríamos el lugar
donde nos corresponde, sa-
ber quién es quién, y tener
más o menos la certeza de
que gran parte de los ciuda-
danos nos apoyaríamos
para mantener nuestras
nostálgicas tradiciones, para
respetar y conservar nuestro
sufrido patrimonio. Pero a la
vista está que estamos per-
diendo paulatinamente
nuestra señal de identidad,
y no por culpa de los nue-
vos venidos, sino, por nues-
tra dejadez, por nuestra par-
simonia, o tal vez por nues-
tra falta de compromiso con
nuestras tradiciones.

A mi parecer, estamos
perdiendo algo de lo que nos
arrepentiremos poco más
adelante. Pongo por ejem-
plo nuestra o no tan nuestra
plaza del Mercadal. Lugar
obligado, no tan antigua-
mente, como lugar de en-
cuentro de tantas y tantas
generaciones de Balagueri-
nos/as que con su pausado
pero enriquecedor deambu-

A mi segunda madre

Emilio Hernández Martínez

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

lar, daba carácter y por que
no, categoría a éste pueblo...
Y qué decir de la calle de
Abajo, que en tiempo esti-
val era delicia de tantas y tan-
tas parejas de enamorados
que gozaban de esa brisa
especialmente fresca, que
aportaba sus gruesas pare-
des y sus magníficas arca-
das. Otro ejemplo es el de la
gran calle Mayor, tan acoge-
dora, tan cercana al espíritu
colectivo que era parte, diría
yo, de nuestra personalidad.

¡Que pena!, ¡cuánto ha
cambiado! ¡Tengo tantas
veces la impresión que soy
forastero en mi querido pue-
blo! Debe ser la edad, que
más que consciente me he
vuelto inconsciente. Es por
esto que escribo y por lo que
me callo. Te pido perdón
pueblo de mi alma, no me
considero digno de ser hijo
tuyo, porque creo que Bala-
guer no seria Balaguer sino
fueran por sus hijos que la
respetan y la quieren. Tengo
la sensación que nos hemos
malcriado y no damos lo
que realmente se merece
nuestra segunda madre.
Perdóname por ser un mal y
conformista hijo.

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

Tant els comerciants
com els veïns del carrer Ma-
jor d’aquesta Ciutat, ja es-
tem més que cremats per
la manca d’atenció, tant per
part de la urbana com dels
Mossos d’Esquadra, atès
que els uns s’excusen amb
els altres.

L’ajuntament de Bala-
guer, ha editat una guia per
l’adaptació dels nou vin-
guts; diners llençats,
doncs, ningú els ensenya
com s’han de comportar
amb els seus veïns, ningú
els fa complir el més mínim
respecte amb la resta de
ciutadans.

Al nostre carrer prolife-
ren les ètnies més sorollo-
ses de totes, tots els conei-
xem, i aquests no són fo-
rasters, però, són els més
bruts, tot ho tiren al carrer;
si els avises, la majoria de
vegades no sols et miren
malament, sino que et con-
testen de mala manera, a
més a més, malmeten el
mobiliari urbà.

Les baralles sovintegen
i també es resolen en mig
del carrer, envaeixen amb
cadires i tertúlies la via pú-
blica, que ja és estreta de
per si, interrompent la lliu-
re circulació tant de via-

A qui correspongui

Associació de Comerciants Carrer Major (Pere III) de Balaguer

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

nants, com de vehicles a
l’hora que es permesa per
transitar-hi.

Si parlem de vehicles,
Déu ni do, circulen sense
miraments, a contra direc-
ció i molt sovint fora de les
hores establertes, les mo-
tos en la majoria dels casos
amb els tubs d’escapament
lliure, amb un soroll fora de
mida.

Els comerciants d’a-
quest carrer, es senten dis-
criminats, els «racistes»
són els nou vinguts i els
que ja teníem a casa: -la
nostra clientela comença a
tenir por d’entrar per aquest
carrer i els nostres negocis
se’n ressenten.

Què pensa fer al respec-
te l’Ajuntament (la casa de
tots els altres) pels d’aquí?.
Es despertarà algun dia i
prendrà posició per fer res-
pectar el nostre mode de
conviure de sempre, o es
vendrà al major postor a
canvi de vots per mantenir-
se a la poltrona?

Volem la Pau i bona
convivència, però, no al
preu que ens l’esteu fent
pagar. Estem cansats de
posar el cap sota l’ala. Ja
no supliquem, exigim me-
sures més fermes per po-

der viure junts i respectats.
Que no es faci realitat

aquell vell adagi que diu:
“Mossos arribaren i amos
quedaren”!, perquè al pas
que portem, poc a poc ens
estan fent fora de casa
nostra i els que varem ele-
gir per governar-nos no hi
senten ni hi veuen!

És hora d’agafar les
regnes i posar els punts
sobre les «is» i que cadas-
cun, gitano, àrab, roma-
nès, negre, blanc, sigui qui
sigui sàpiga fins on arriba
la seva llibertat. La nostra
llibertat està ara coaccio-
nada i presonera de les mi-
res estretes dels gover-
nants tot i que ells les con-
siderin molt àmplies. La
màniga ampla, no és
bona!

El seu criteri no es re-
geix més que pels seus in-
teressos de partit. És igual
el color d’aquest. Ells no
es mullen, però, nosaltres
ens fan mullar.

Volem poder viure sen-
se angoixes i que tots els
ciutadans puguin venir al
nostre carrer, sense por
dels desaprensius de torn.

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

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.
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La familia

ALIAS CARRIO
queremos agradecer públicamente las muestras de cariño y consuelo recibidas
por parte de familiares y amigos por la pérdida de nuestro querido JUANITO.

Gracias.

L’altre dia, venia de
menjar-me unes delicioses
patates braves del bar
Rúbies, quan vaig sentir un
escàndol de veus que
provenia de la Botera. M’hi
vaig arribar. Allà, vora el
portal del gel, em vaig trobar
amb una aglomeració de
gent que guaitava uns
operaris que treballaven en
una rasa molt profunda.

Vaig preguntar què
estava passant a un que
tenia a la vora. Em va explicar
que, mentre excavaven molt
fondo, havien trobat un
home congelat.

Boníssim! Això era lo
millor que havia passat a
Balaguer des que el Sant
Crist va remuntar el riu.

Vaig empènyer de valent
per tenir una vista més
bona, mentre anaven traient
el cos amb els peus per
davant.

El van deixar a terra,
damunt l’acera. L’home,
d’edat indeterminada, amb
faccions anguloses i
enfangades, duia barretina,
faixa i una camisa que,
temps era temps, podia
haver estat blanca.

- Sembla que vingui de
fer l’ofrena floral al Sant
Crist. – va dir un graciós. Una
bona colla li vam riure la
gràcia.

- Hòstia! Que es mou! –
va cridar un altre. La rialla va

Entrevistes Freaks.

El balaguerí en conserva (1)

Inyaqui Olarte Vives

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

ser general.
Però... sí que es movia!

Havia obert els ulls i
tremolava com un cadell.

El rebombori va ser
d’antologia. Uns van sortir
per cames, altres s’hi van
atansar encara més i altres
vam creure que tot era una
broma i buscàvem la camera
oculta. Finalment, algú amb
seny va avisar a l’ambulància
i al cap de poc ja se l’enduien
cap a l’Arnau.

L’home va passar un
parell de dies en observació,
però es va refer de seguida.
Com que no tenia tarja de la
seguretat social, ni
documentació de cap mena
i a sobre no parava de dir que
volia tornar a Balaguer, el van
aviar sense contemplacions.

A fora l’esperàvem la
directora del museu, un
parell d’estudiants
d’arqueologia, dos mossos
d’esquadra i jo. Ni l’alcalde,
ni cap altre representant de
l’ajuntament havien volgut
comparèixer fins que
s’aclarís el tema de la
identitat de l’individu. No fos
cas que tornés a passar allò
de l’estafador belga de la
Transsegre.

A mi se me’n fotia si era
un farsant. Aquest era digne
d’una Entrevista Freak!

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

Hi ha una determinada
emoció en l’espera de conèi-
xer la proposta del Sr. Artur
Mas en l’intent de «refun-
dar» el catalanisme. No vo-
len ser agosarat, penso jo,
és una aposta de difícil pre-
mi a l’estar feta des de l’opo-
sició, i més tenint en comp-
te el «acoso i derribo» al que
la tenen sotmesa els partits
d’esquerra que governen.
CiU no podia imaginar-se
que la fessin patir al nivell
que avui ho està fent, i amb
tanta llarga durada. Darrera-
ment, CiU va buscant un
tascó per esberlà aquesta
unitat amb tot l’afany que
pot donar l’instint de super-
vivència, i se li va fent tard,
vist que els resultats electo-
rals no sent dolents, no han
estat prou bons per donar-li
el poder. I la darrera vegada
malgrat Madrid.

Ara en un gest de recon-
questa de vots de descon-
tents, desil·lusionats, i en
concret d’emprenyats d’Es-
querra vol creure que pot
conquerir uns vots que li
són necessaris com el pa de
cada dia. No ho crec pas. En
uns altres moments jo creia
que en les vinents eleccions
CiU faria un resultat molt bo.
Avui, fins i tot, ara d’això
dubto. No cal que em pre-
gunteu què fa que pensi així,
no us ho sabria dir, però sí
puc dir que aquesta Entesa
actual demostra estar millor
travada que el conegut i des-

El cel que ens envolta

C.G.A.

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

graciat Tripartit i, també cal-
dria dir que dóna la sensa-
ció de que Esquerra Repu-
blicana no perdrà més vots.
Malgrat Carreteros i els sec-
tors que el puguin recolzar,
el programa mental i d’ac-
tuació del Sr. Carod de les
tres Gs, va calant en una
majoria de gent que co-
mença a creure en una sen-
satesa del partit més vell
de Catalunya. Si poden
afrontar les eleccions de la
primavera del 2008, sense
trencar cap vaixella -cosa
que crec els hi serà molt
difícil-, el futur estarà ple de
promeses per a ells. I això
ho dic perquè ho crec i
sempre ho he escrit així.
No oblideu que són les for-
mes dels polítics el que
detestem la gent del carrer.
I els votants volem creure,
necessitem creure en les
persones que hem privile-
giat amb els nostres vots.
No volem tants salvadors
del país que mai accepten
amb humilitat que s’han
equivocat. Volem gent pro-
pera, no falsos deus plens
de perfecció, i a canvi, es-
tem predisposats  a perdo-
nar els errors ben humans,
que són d’esperar.

Massa vegades s’ha fet
referència a les nostres ma-
neres per ser més papistes
que el Papa. Som fanàtics
no convençuts de res, que
amb hipocresia volem lluïr
uns colors que no sens es-

cauen. Ara una bèstia amb
tres-cents onze anys de
sentència cantada, ha sor-
tit de la presó, amb només
setze anys complerts de
pena. Les setze dones que
van patir la seva animala-
da deuen pregar al seu Déu
per a què les futures vícti-
mes, siguin les senyores
dels jutges, i si no estan
prou tendres, que siguin
les filles.

La justícia la pinten
amb els ulls embenats,
aquí en el nostre país (Es-
panya) no caldria, doncs
estic segur que no té ulls.
Es van vendre en un mo-
ment o altre, entre progres-
sistes i radicals es fan
aquesta classe d’operaci-
ons.

Aquí en un breu termi-
ni de temps s’ha passat
dels temuts Tribunals d’Or-
dre Públic (T.O.P), a mirar
amb lupa els drets hu-
mans de qualsevol bèstia
de dos potes, i per qualse-
vol feina hi ha hagut les
lleis i la corresponent per-
sona per actuar dintre la
legalitat vigent. Això de les
lleis ens faran creure al fi-
nal que depenen del
temps que faci.

Aquí s’ha passat de no
tenir cap necessitat cere-
bral a donar ajuda psicolò-
gica, fins i tot, pels que te-
nen diarrea.

En fi amics, això és
Xauxa. I mentrestant es-
tem units només per les
rebaixes i l’hipoteca a per-
petuïtat, que ens fan més
igualitaris i sense cap dub-
te, progressivament més
pobres.
----------------------------------------------
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L’actuació de Melendi, plat fort de la

programació de la Festa Major 2007

Melendi actuarà a Balaguer el 3 de novembre

L’actuació del cantant
Melendi, servirà per donar el
tret de sortida a les Festes
del Sant Crist 2007, el pro-
per dissabte 3 de novembre,
al Pavelló Polivalent de
Balaguer.

Melendi presentarà el
seu nou treball discogràfic
que sota el títol de “Mientras
no cueste más trabajo”, va
sortir a la llum el passat es-
tiu, i ja se n’han venut vora
200.000 exemplars aconse-
guint un disc de platí.

Melendi actuarà junta-
ment amb els grups  locals
Blues Fackers i Hot Num-
bers, essent un dels plats
forts de les festes del Sant
Crist.

Durant els dies de la Fes-
ta Major, del 8 a l’11 de no-
vembre, la Carpa Jove que
enguany s’instal·larà al pave-
lló del Molí de l’Esquerrà,

amb diferents actuacions
dels grups locals, grups de
versions, i sessions de mú-
sica electrònica amb els mi-
llors DJ’s. D’altra banda, a

l’envelat del pavelló, hi hau-
rà les sessions de ball amb
les orquestres Volcan, La
Principal de la Bisbal, Mara-
vella i Selvatana.

El cantant Melendi
presentarà a Balaguer,
el 3 de novembre, el seu
nou treball discogràfic,
al pavelló polivalent

La regidoria de Festes
de l’Ajuntament de Ba-
laguer ja ha posat a la
venda les llotges de l’en-
velat per la propera Festa
Major que s’ha de cele-
brar del 8 al 11 de novem-
bre. Tots els interessats

poden apuntar-se a la seu
de l’Impic, al Xalet Mon-
tiu, de dilluns a divendres,
de 8 a 15 hores, fins el pro-
per dia 20 d’octubre. El
preu de les llotges és de
80 euros.

D’altra banda, el ple de
l’Ajuntament de Balaguer
va decidir nomenar com
a dies de festa local de
l’any 2008, els dies 12 de
maig, dilluns de les cire-
res i el 10 de novembre,
dilluns de la Festa Major
del Sant Crist, ja que el dia
9 caurà en diumenge.

Es posen a la venda les

llotges de l’envelat de les

Festes del Sant Crist 2007

Les llotges de la Festa Major ja estan a la venda

El Ple de l’Ajuntament
de Balaguer tria com
a festes locals del
2008, el 12 de maig i
el 10 de novembre
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Els Pets actuaran a Bellcaire el 12

d’octubre, durant la Comarcalada 2007
Bellcaire d’Urgell acolli-

rà durant els dies 11, 12 i 13
d’octubre la segona edició
de la Comarcalada, tal i com
ho van anunciar a la seu del
Consell Comarcal els res-
ponsables de l’àrea de joven-
tut, juntament amb el presi-
dent del Consell Vicent Font
i l’alcalde de Bellcaire
d’Urgell, Xavier Bergé.

La Comarcalada oferirà
als joves de la comarca de la
Noguera la possibilitat
d’interrelacionar-se i inter-
canviar-se experiències, du-
rant la trobada de tres dies,
en els que podran participar
d’una fira d’entitats juvenils,
concerts, espectacles de car-
rer, competicions esportives,
etc.

La Comarcalada està or-
ganitzada pel Consell Co-Els Pets actuaran a Bellcaire el 12 d’octubre

Bellcaire d’Urgell acollirà la segona edició de la
Comarcalada, els dies 11, 12 i 13 d’octubre,
esperant una gran assistència de noguerencs

marcal, l’Ajuntament de
Bellcaire i l’Agrupació Jo-
vent de Bellcaire, que agafen
el relleu del municipi de
Térmens, organitzador de la
primera edició de la
Comarcalada, l’any passat.

Una de les actuacions
més esperades d’aquesta
Comarcalada, serà sens dub-
te la del grup de Rock Català
Els Pets, el divendres 12

d’octubre al Pavelló Polies-
portiu de Bellcaire.

L’Agrupació de Jovent de
Bellcaire ha tret a la venda la
samarreta oficial de la Co-
marcalada d’enguany.

La samarreta, que és d’un
color verd festuc, incorpora
a la part posterior, el text
«Comarcalada 2007. Bellcai-
re d’Urgell»  i l’adreça de la
web del Consell Comarcal.

Presentació de la Comarcalada 2007
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Anuncis breus classificats

TREBALL
------------------------------------------------
EMPRESA nova a Balaguer,
busca instal·lador amb ex-
periència en electricitat i
fontaneria. Preferiblement
amb carnet de conduir B1.
Trucar al 610751154 o enviar
C.V.  a: jrinstallacions@yahoo.es

------------------------------------------------
SE OFRECE chica para
traba-jos de limpieza o cui-
dar niños, mañanas. Tel:
617116553.
------------------------------------------------
PNEUMATICOS DÍAZ SU-
BÍAS, busca persona para
sección de maquinaria pe-
sada y mantenimiento.
Sabados mañana laboral.
Interesados presentarse.
------------------------------------------------
S’OFEREIX administrativa
amb molta experiència per
treballar unes hores per la
tarda. Raó: 667240119.
------------------------------------------------
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 tiem-
po completo, ideal para
personas emprendedoras,
sin jefes ni horarios fijos.
Telf: 687727525.
------------------------------------------------
TALLERS IGNASI, S.A. (Re-
nault Trucks) Balaguer, pre-
cisa electromecànic amb ex-
periència, aprenent de me-
cànica i personal de recan-
vis. Jornada sencera. Telf:
636083967.
------------------------------------------------
EMPRESA DE SERVEIS
precisa: DJ per bodes i ban-
quets,per caps de setmana
i festius. Imprescindible
bona presència. Interessats
truqueu al: 973447268 (de-
manar per Srta. Loli).
------------------------------------------------
CONSTRUCCIONS GER-
MANS VIDAL. Urbanisme,
banys, teulades, façanes.
Reformes en general. Telè-
fons: 650760006 - 973426180.
------------------------------------------------

SE OFRECE chica rumana
para hacer trabajos del
hogar. Telf: 646067851.
------------------------------------------------
ES PRECISA administrativa.
Incorporació immediata.
Raó: 973448684.
------------------------------------------------
SE ORFRECE mujer para
hacer trabajos de limpieza.
Razón: 697219887.
------------------------------------------------

IMMOBLES
------------------------------------------------
ES VEN PIS al c/ Girona, 75
m2. Totalment moblat i amb
electrodomèstics. Refor-
mat. Raó: 973448273.
------------------------------------------------
VENC pis zona Secà, 70m2,
3 hab., cuina, menjador,
bany, galeria tancada, tras-
ter, opció a mobles. Bon
preu. Telf: 619774498.
------------------------------------------------
ES VEN pis, 163m2, c/Bar-
celona, 4 hab., 2 banys, ter-
rassa, ascensor, balcó, calf,
a/a. Telf: 973448873.
------------------------------------------------
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. Interessats tru-
queu al: 620043200.
------------------------------------------------

OPORTUNITAT, es ven pis
de 76m2 a Gerb,  2 hab., cui-
na, menjador, 2 banys, pàr-
king i traster. Preu: 126.000
e. Raó: 686481683.
------------------------------------------------
ES VEN terreny de 550 m2, a
la Ctra. Camarasa (zona de
nova urbanització), amb
casa edificada de 68 m2. Raó:
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.
------------------------------------------------
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.
Raó: 973447081-686578529.
------------------------------------------------
ES TRASPASSA bar al c/
Bellcaire. Raó: 973448053.
------------------------------------------------
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.
------------------------------------------------
VENDO casa en la Sentiu,
con patio, terraza, 220 m2

construidos. Soleada y con
vistas. Razón: 651931779.
------------------------------------------------
ES LLOGA altell comercial
de 60 m2, c/Dr. Fleming,
calef., a/a. Bon preu. Raó:
973451275-680452490.
------------------------------------------------

ES VEN altell a Alfarràs, ide-
al per oficines, seminou,
amb molt bon estat, 3 des-
patxos, 1 rebedor, 1 bany.
Per  80.000e. Tef: 629319381.
------------------------------------------------
PARTICULAR vende piso c/
Sanahuja, 3 hab., mueblado.
Precio: 132.000 e. Telefono:
615452452.
------------------------------------------------
ES VEN pis de 70 m2 + tras-
ter a Balaguer. Opció de pàr-
king. Molt cèntric. Preu:
120.000 e. Raó: 699111596.
------------------------------------------------
VENDO piso en la zona crta.
Camarasa. En perfecto
estado. Razón: 647200054.
------------------------------------------------
SE ALQUILA habitación en
Balaguer, con derecho a
cocina y baño. Precio: 200
e/mes. Telf: 638174299.
------------------------------------------------
ES LLOGA local, 40 m2, c/
Marc Comas, xamfrà amb c/
St. Crist. Molt econòmic.
Telf: 973446813-973445941.
------------------------------------------------
SE VENDE piso para estre-
nar, c/ St. Lluís, 70m2, 2 hab.,
piscina, parque infantil, a/a.
Buen precio. Tel: 662420308.
------------------------------------------------
CASA EN VENTA a Gerb, 250
m2, (Cases Macià), garaig 3
cotxes, jardí, opció a mobles
i electrodomèstics, amb 62
ulls de bou. 2 anys d’anti-
guitat. Raó: 636904995.
------------------------------------------------
OCASIÓN se vende parcela
urbana de 520 m2 en la Sen-
tiu. Bien ubicada y con
todos los servicios. Razón:
651931779.
------------------------------------------------

VARIS
------------------------------------------------
ES REALITZEN amida-
ments de finques i parcel·-
les amb aparells de topo-
grafia d’alta precisió. Inte-
ressats trucar al 626648630.
------------------------------------------------
INTERBAN. Créditos per-
sonales hasta 9.000 e, sin
avales, en 24 h. T: 973447477.
------------------------------------------------
INTERBAN. Capital privado,
para embargos, subastas ...
Consultenos al  telefono
973447477.
------------------------------------------------

INTERBAN. No se agobie
por sus problemas econó-
micos, consultenos y le
ayudaremos a encontrar una
solución. T: 973447477.
------------------------------------------------
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

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

ES VEN pis al
c/Barcelona,
zona Eixample,

110 m2, ascensor,
calefacció.

4 habitacions,
menjador, cuina
gran, rentador,

1 balcó i 1
terrassa. 2 banys

complerts.
Telèfon:

973448273
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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
18.58 " diumenges
07.30 TÀRREGA feiners
12.00 " feiners
15.00 " de dill. a div. feiners
19.30 " feiners
07.48 LLEIDA feiners
07.51 " feiners
08.00 " feiners
09.15 “ feiners
10.45 “ diumenges
13.30 " calendari escolar
15.18 “ de dill. a div. feiners
18.05 LLEIDA diari
09.50 SEU D'UR-PUIGERDÀ diari
16.35 " diari
13.35 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. LLEIDA-BALAGUER CALENDARI

09.15 diari
11.00 feiners
12.30 feiners
13.00 de dill. a div. feiners
15.00 calendari escolar
16.00 diari
16.45 feiners
18.30 calendari escolar
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

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

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

Jacint Verdaguer, 19 baix. - BALAGUER

Tel. 973 447958

COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS

De les 8 de la tarda del 4 d’octubre a les 8 de la tarda del 11 d’octubre CLAVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 11 d’octubre a les 8 de la tarda del 18 d’octubre SALA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 18 d’octubre a les 8 de la tarda del 25 d’octubre MARCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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