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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.
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Sumari
----------------------------------------------------------------------------

Josep M. Simon i Auberni

-------------------------------------------------
Una de les satisfaccions

més autèntiques que hom
té, és aconseguir aquella fita
que s’havia marcat, per
petita que sigui. No cal dir
que com més gran és la
dificultat que l’envolta, un
cop assolida, el goig és més
ple. Ara bé, quan es tracta

Què en penseu?... d’una professió del tot vo-
cacional, com és la de
sacerdot, que, a més a més,
implica un estil de vida  tan
diàfan, el goig d’haver
arribat  a la meta queda en
segon terme per
l’incomptable seguit de
reptes que presenta el dia a
dia  i que no es poden
defugir. Mossèn Jordi, amb
aquestes paraules vull
encoratjar-te a seguir amb
tot l’optimisme aquell camí

de dedicació i de servei als
altres al qual fa molt de
temps vas ser cridat. La teva
tenacitat, empenta i il·lusió
no sols han estat les millors
aliades per vèncer les
adversitats, sinó que seran
la font necessària per dur a
terme amb encert aquesta
nova tasca que ara
comences. Tens al davant la
llum de Crist i al costat tots
els que t’estimen. Per molts
anys!!!

Edita: DOSSIER P&M, SL
c/ Sant Lluís, 36 altell
Tel. 973 448273 Fax. 973 450311
redaccio@revistagroc.com
info@dossierpm.com
www.revistagroc.com
Imprimeix: Noves Formes Gràfiques,S.A.
Dipòsit legal: LL-81-1987.
Tirada: 6.000 exemplars. Distribució:

gratuïta per les poblacions d’Àger,
Algerri, Balaguer, Bellcaire d’Urgell,
Camarasa, Castelló de Farfanya,
Cubells, Gerb, La Ràpita, La Sentiu,
Les Avellanes, Menàrguens, Montgai,
Os de Balaguer, Sant Llorenç,
Tartareu, Térmens, Vallfogona de B. i
Vilanova de la Sal.

Director: Pedro Pérez. Direcció

Comercial i Administració: Sisco
Alarcón. Equip de Redacció: Joan
Bové, Montse Cercós, David
Marquina, Sisco Alarcón, Pedro
Pérez. Comercial: Lidia Pérez.

Col·laboradors habituals: Josep M.
Simón, CGA, Miquel Trilla, Núria
Arbós i Eva Font.

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

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

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).

>>BALAGUER

El Correllengua aplega més d’un
miler de participants

L’Orfeó balaguerí actua a l’Alguer
en l’homenatge a Joan Sabaté
----------------------------------------------
>>COMARCA

El Consell nomena guanyadors del
Concurs Jove Emprenedor

Els directors de les escoles de
primària de Lleida, a Balaguer
----------------------------------------------
>>CULTURA

El Teatre acollirà la representació
de l’obra Els Hereus

El grup Fam de Funk porten la seva
música al Teatre, el 8 de novembre
----------------------------------------------
>>ESPORTS

El Balaguer continua a la zona
baixa amb només  5 punts

L’equip sènior de Bàsquet encara
no coneix la victòria
----------------------------------------------
>>OCI

 Èxit de la Comarcalada celebrada
a Bellcaire d’Urgell

El passat dimecres van donar el tret de sortida a una
nova edició de les Aules Universitàries per la Gent Gran.
Tot i que podem discrepar una mica del nom, (podrien
dir-se Aules Universitàries per a tothom), aquesta iniciati-
va iniciada a Balaguer fa uns anys per un grup de veïns
que van impulsar que aquestes es poguessin dur a terme
a la capital de la Noguera, ha arrelat força, i cada any són
més els que s’inscriuen a les xerrades que setmanalment,
durant tot el curs lectiu, van oferint diferents professors
especialitzats en diferents i diverses temàtiques d’interès
general.

Enguany, les Aules compten amb una seixantena
d’alumnes que coneixeran quins són els problemes dels
joves d’avui en dia, coneixeran la història dels Països
Catalans, treballaran sobre l’art a la prehistòria o l’Antic
Egipte, debatran temes de lingüística, i gaudiran de dife-
rents sessions de poesia i de literatura, sense oblidar la
part més local, amb diferents intervencions d’història de
Balaguer.

Les Aules, com la resta de cursos escolars també par-
ticipen de diferents sortides i activitats de fora sala, com
les visites a Besalú, a l’Arxiu Històric o la seva participa-
ció a la Festivitat de Sant Jordi.

Des d’aquí volem encoratjar als organitzadors a con-
tinuar en la magnífica tasca que estan duent a terme i als
inscrits a aprofitar aquesta oportunitat per ampliar conei-
xements en tots els camps.

Diuen que el saber no ocupa lloc, i aquestes Aules
Universitàries en són un bon exemple per posar aquesta
dita a la pràctica.

Aules Universitàries

PORTADA

Firauto 2007
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Els dies 20 i 21 d’octubre, el pavelló

polivalent acollirà Firauto 2007

La ja renovada edició de
Firauto, la 16ena Fira del ve-
hicle de segona mà de
Balaguer, es presenta amb la
novetat de tornar a les da-
des inicials del tercer cap de
setmana del mes d’octubre,
després que l’edició del 2006
s’hagués de retardar per dis-
ponibilitat del Nou Pavelló.

Aquest espai que acolli-
rà tots els esdeveniments fi-
rals, festius i esportius de la
ciutat, dotant-los de més
professionalitat, en tots els
aspectes.

L’horari de la fira serà el
dissabte i el diumenge, de
10h a 14h, i de 2/4 de 5 de la

tarda a 2/4 de 9 del vespre.
També i com a activitat

ja totalment consolidada
Firauto disposarà d’una ITV
mòbil, a l’esplanada d’apar-
cament del Nou Pavelló per
tots els visitants de la fira que
vulguin aprofitar per passar
la revisió del seu vehicle.

Com cada any, el Club
Slot Balaguer col·laborarà

Presentació del cartell Firauto 2007

amb Firauto en el muntatge
de dos circuits gegants, en
el pis superior del Pavelló, on
tots els nens i nenes que ho
desitgin podran participar en
diferents curs, per moda-
litats, gratuïtament i en un
concurs que tindrà lloc el
diumenge.

La Directora dels Serveis
Territorials del Departament
d’Industria a Lleida, Pilar
Nadal serà l’encarregada
d’inaugurar el certamen
d’enguany, el dissabte al
matí.

I per altra banda el nou
Delegat del Govern de la
Generalitat de Catalunya a
Lleida, Miquel Pueyo, serà el
responsable de l’acte de
cloenda de Firauto 2007, que
tindrà lloc el diumenge a la
tarda, donant per acabada un
any més una altra edició de
la Fira del vehicle de segona
mà a Balaguer.

Firauto compta amb més de 3.500m2 d’exposició

Més de 3.500 metres

quadrats d’exposició

amb prop de 250

vehicles d’ocasió de

totes les marques

A més a més a la Fira
podrem trobar la primera
concentració Drifting a
Balaguer. El Drifting és
una modalitat esportiva
automobilística que
consisteix en modificar
els vehicles i passar les
corbes de costat,
derrapant, guanyant
punts per estil i dificultat
de la maniobra i que el

Concentració Drifting durant

el dissabte davant el pavelló

Vehicles 4x4 també a Firauto

seu origen és japonès.
Així dissabte 20

d’octubre, a les 12 del
migdia i a les 5 de la tarda
tindrà lloc una exhibició
d’aquesta pràctica i
també, durant tot el dia,
hi haurà una exposició
d’aquests vehicles
modificats. La prova està
organitzada pel Club
Drift.org.
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El certamen gaudirà d’una exposició

de vehicles americans dels anys 50

La Fira de vehicles
d’ocasió, Firauto, que es
celebra els propers dies 20
i 21 d’octubre a Balaguer,
es presenta amb una ocu-
pació del 100% de la
superficie del pavelló po-
livalent i de la carpa anne-
xa. A la fira participen les

millors firmes automobi-
lístiques de la nostra ciu-
tat i comarca i es comple-
menta amb diferents
actes paral·lels que s’in-
clouen com a novetat en
aquesta edició, aportant
novetats amb aquesta fira
tant consolidada.

Firauto ompla el pavelló

polivalent de cotxes d’ocasió

250 vehicles ompliran el pavelló

Vehicles dels anys 50 exposats a Firauto

La fira acollirà al vestíbul
del Pavelló polivalent una
exposició de vehicles
americans del anys 50,
organitzada pel Club
d’amics Razzler ’s de
Balaguer.

Es tracta d’un grup de
nois i noies amb inquietuds
i gustos per la simbologia
social i cultural de l’època
americana dels anys 50 que
estan organitzats com a
entitat de la ciutat des de
l’any 2005.

En aquesta exposició s’hi
podrà veure vehicles com:
un Buick 1954, vehicle
importat dels E.E.U.U., un
Chevrolet 1951 coupé,
també importat dels
E.E.U.U., un Ford 1930 «hot
rod», importat directament
des de Califòrnia, entre altres
vehicles.

La exposició s’instal·larà al vestíbul del pavelló,

organitzada pel Club d’Amics Razzler’s de Balaguer,

organitzadors del Riverside, al mes de maig
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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

El passat, 6 d’octubre,
van tenir lloc a Balaguer
els actes centrals del
Correllengua a la comar-
ca de la Noguera.

El resultat va estar es-
pectacular, amb més de

mil persones vingudes
d’arreu de la comarca i de
Ponent que van prendre
part en la popular Marxa
de Torxes que recorre la
ciutat, i unes vuit-centes
més van participar en el
concert final de la nit al
Pavelló del Molí de l’Es-
querrà, a l’Horta d’Amunt
de la capital de la Nogue-
ra.

El Correllengua de
Balaguer no para de créi-
xer, doncs, es consolida
com una festa de masses.

Més de mil persones

participen als actes del

Correllengua a Balaguer

El Correllengua de la

Noguera s’ha

convertit en un dels

més participats de les

Comarques de Ponent

Més de mil persones al Correllengua

L’Orfeó actua en el lliurament de la

medalla de l’Alguer a Joan Sabaté
L’Orfeó Balaguerí va par-

ticipar a la ciutat de l’Alguer
a l’acte de lliurament de la
medalla a la ciutadania Ho-
norífica a Joan Sabaté, adre-
çat principalment a les auto-
ritats civico culturals, religi-
oses i socials de la ciutat, on
varen dedicar especialment
una peça anomenada «La
Cadernera» d’autors alguere-
sos, detall que va fer emoci-
onar un públic totalment
entregat a l’actuació.

L’altre concert va tenir
lloc el diumenge, a les 12 del
migdia, en el mateix Teatre
Civico i va ser obert a tot el
públic que va desitjar
assistir-hi.Un moment de la festa «balaguerina» a l’Alguer

La residència Sant Domènec celebra el

25 aniversari amb una nova ampliació
La residència geriàtrica

Sant Domènec de Balaguer
celebra el seu 25è aniversari
i inaugura les obres d’ampli-
ació i reforma el proper diu-
menge 21 d’octubre.

Els actes estaran
presidits per Miquel Aguilà,
Alcalde de Balaguer, Jaume
Gilabert, President de la
Diputació de Lleida, Vicent
Font,  President del Consell
Comarcal i el Vicari del Bisbat
d’Urgell, Mossèn Josep
Maria Mauri.

L’acte va tenir lloc a finals del mes de setembre

amb la presència de l’Alcalde de Balaguer

Residència Sant Domènec
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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

ESTÈTICA ESPECIALITZADA
- Peeling i Peeling ultrasonic
- Neteja de cutis
- Nou serveri de làser (llum pulsada)
Gaudeix d’aquest nou servei,
qualsevol dia de la setmana.
Reserva ja la teva hora!!

c/ Sant Crist, 27-29

25600 Balaguer

Telf: 973 447 776

HORARI dilluns: 16:00 a 21:00 h

dimarts a divendres: 09:00 a 21:00 h

dissabte: 09:00 a 18:00 h

SERVEI DE PERRUQUERIA
- Canvis d’estil
- Extensions de grapa i queratina
- Tot tipus de metxes

Dimecres i dijous fem
descomptes escpecials!!

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 !

El Museu de la No-
guera inaugura aquest
divendres 19 d’octubre,
l’exposició «Càlida cons-
trucció, 1966-2006. Obra
de Jaume Rocamora”.

L’exposició proposa

una mirada retrospectiva
al camí recorregut per l’ar-
tista Jaume Rocamora. Es
tracta d’una reflexió que
s’inicia en el moment i
l’obra actuals, que definei-
xen i omplen de significat
tota la trajectòria anterior.

L’autor ha sabut
construir una poètica
personal, difícil, a contra-
corrent, però plenament
definida i assumida i s’ha
convertit en un artista
amb una trajectòria
totalment consolidada.

Jaume Rocamora exposa al

Museu de la Noguera a partir

del divendres 19 d’octubre

Exposició de Jaume Rocamora

L’exposició restarà
oberta fins a finals de
novembre a la Sala
d’Exposicions
Temporals del Museu

Creu Roja inicia una nova campanya

del projecte Avis Solidaris a la Noguera
Des de l’any 2003, amb

l’arribada de la tardor arriba
també una nova edició
d’Avis Solidaris.

Avis Solidaris és un
projecte del programa de
Gent Gran de Creu Roja La
Noguera, que té l’objectiu,
per una banda, d’oferir als
avis i les àvies residents la
possibilitat de formar part
del voluntariat i, per altra,
aconseguir recursos econò-
mics per finançar part de la
campanya de reis «Cap nen/
a sense joguina».

El projecte es nodreix del
voluntariat de residents de
centres geriàtrics i de
voluntaris de Creu Roja.Nova edició d’Avis Solidaris

Salut Mental de Ponent organitzà a

Balaguer, un acte sobre la esquizofrènia
L’Associació Salut Men-

tal Ponent va organitzar per
commemorar el Dia Mundi-
al de la Salut Mental el pas-
sat 11 d’octubre la projecció
i posterior col·loqui del do-
cumental «1% esquizofrè-
nia».

El documental està
produït per Júlio Medem,
dirigit per Ione Hernández i
mostra testimonis de
persones afectades per
esquizofrènia i professionals
vinculats a la salut mental.

Amb l’objectiu de recaptar fons econòmics per la
campanya de Reis “Cap nen/a sense joguina”

L’acte va celebrar-se a l’Ajuntament de Balaguer



8 >> C O M A R C A

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

Enric Millà del restau-
rant el Dien ha estat guar-
donat com a finalista al
Concurs de Cuina Creati-
va espanyola celebrat al
Palau de Congressos de
Madrid. El lliurament es

va fer durant l’homenatge
a Vichy Catalán en el seu
125è aniversari, amb la
presència de més d’un
miler de persones.

Enric Millà ha estat
l’únic dels cuiners lleida-
tans entre els 18 finalistes
del Concurs que valora els
plats de cuina creativa.
Entre els presents hi ha-
via Ferran Adrià, Juan Mari
Arzac, Martín Berasategui,
Koldo Royo i Santi
Santamaria, entre d’altres
destacats cuiners.

El Dien Restaurant de

Vallfogona guardonat entre

els millors de cuina creativa

El cuiner de
Vallfogona l’únic
lleidatà entre els 18
seleccionats com a
finalistes del concurs

Enric Millà, propietari del restaurant el Dien

El Consell presenta la 5a edició de les

Aules Universitàries de la Gent Gran

La passada setmana va
tenir lloc la presentació de la
cinquena edició de les Aules
d’extensió Universitària per
a la Gent Gran de la Noguera,
al Servei educatiu de la
Noguera amb l’assistència
del President del Consell
Comarcal, Vicent Font, el

director del Servei Educatiu
de la Noguera, Joan Arjona,
l’Alcalde de Balaguer,
Miquel Aguilà i la Vicepre-
sidenta de l’Institut Mu-
nicipal de Progrés i Cultura,
Mar Roldan. Segons va
manifestar el President del
Consell Comarcal l’objectiu

Acte de presentació de les Aules Universitàries

d’aquests cursos és que la
gent gran de Balaguer rebi
una formació continuada de
qualitat. Cada cop es fa més
formació per la gent gran i
és molt positiu que la nostra
comarca hagi estat una de
les capdavanteres en a-
questa iniciativa.

Les aules van començar
amb una lliçó inaugural el
passat dia 17 d’octubre,
donant per començades
aquestes aules.

Les classes van iniciar-se el dimecres 17 d’octubre
amb la lliçó inaugural a càrrec de Bonaventura Baró
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Els directors dels centres de primària

de Lleida es reuneixen a Balaguer
El passat 9 d’octubre, va

celebrar-se al Teatre Munici-
pal, una reunió de Treball de
directores i directors de pri-
mària de centres públics de
la demarcació de Lleida.

La sessió va comptar
amb la presència d’Antoni
Llevot, Director dels Serveis
Territorials d’Educació a
Lleida i comptà amb una
participació de més 150
persones.

L’Alcalde Miquel Aguilà
i el President del Consell
Comarcal, Vicent Font van
expressar el seu agraïment
per organitzar aquesta
celebració a Balaguer.

Assistents a la reunió de directors

La Societat Gastronòmica del Comtat

d’Urgell celebra el seu 20è aniversari
El passat 6 d’octubre, la

Societat Gastronòmica i Cul-
tural del Comtat d’Urgell ce-
lebrà la festa del seu Patró,
Sant Miquel, coincidint amb
el vintè aniversari de la Socie-
tat.

En l’acte de celebració es
va retre homenatge a tots els
expresidents que han passat
per la Societat durant aquests
20 anys i es va lliurar als socis
una litografia d’en Frederic
Letamendi i es va sortejar l’ori-
ginal.

La jornada de treball va estar presidida pel Director
dels Serveis Territorials d’Educació, Antoni Llevot

Amb l’objectiu de fo-
mentar l’esperit d’empre-
sa entre els joves de la
comarca i d’estimular i
promoure els valors que
distingeixen les empre-
ses i activitats econòmi-
ques en general, el Con-
sell Comarcal de la No-
guera mitjançant l’Ofici-
na de Serveis a la Joven-
tut ha atorgat el  VII  Pre-
mi Jove Emprenedor de
la Noguera  a  l’empresa
Caldereria i Manteniment
Subirada, S.L.

Aquesta empresa
noguerenca es dedica  a
la fabricació de materials
de caldereria, fabricació
d’estructures en ferro,
tuberies d’acer inoxida-
bles, fabricació i muntat-
ge per tot tipus d’instal·-
lació industrial.

Tanmateix el jurat del
Premi Jove Emprenedor,
presidit pel President del
Consell Comarcal, Vicent
Font, ha atorgat un
accèssit a: el DIEN S.C.P.,
restaurant de Vallfogona
de Balaguer, per la seva
oferta culinària que
combina receptes
tradicionals amb
receptes cuina d’autor.

L’entrega dels premis
es durà a terme durant el
present mes d’octubre a
la seu del Consell.

Caldereria i Manteniment

Subirada, guanyadora del VII

Premi Jove Emprenedor

Deliberació del Premi Jove Emprenedor

El Jurat del Premi
també ha donat un
accèsit al restaurant
el Dien de Vallfogona
de Balaguer

Expresidents de la Societat Gastronòmica
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La Biblioteca de Balaguer us recomana

la lectura dels següents llibres

En Lluís té 6 anys, un
germà de 2 i ara espera
una germaneta, però no
saben quin nom posar-li,
per això és ELLA. Per
ajudar els seus pares
busca noms a tot arreu: un
diccionari de plantes
medicinals, manuals
d’informàtica, etc.,  però
només falten 7 dies pel
gran moment i no sap si
tindrà temps per trobar un
nom que els agradi a tots.

Àlbum il·lustrat molt
divertit sobre l’arribada
d’un nou membre a la
família.

Aquest llibre va
guanyar el I Concurs de
contes infantils «Lactàn-
cia i criança» organitzat
per la Federació Catalana
de Grups de Suport a la
lactància Materna.

El racó del poeta

Ella
Autor: Àngel Sauret
Gènere: Infantil
(entre 4 i 6 anys)

L’art de viure
Autor: Goliarda
Sapienza
Gènere: Novel·la

Àfrica negra
Autor: Gianni Giansanti
Gènere: Etnologia

L’art de viure és la
complexa història d’una
vida, d’una existència.
Modesta, nascuda l’1 de
gener de 1900 dins d’una
pobríssima família ita-
liana, aconsegueix con-
vertir-se en poc temps en
la princesa Brandiforti. És
una dona transgressora,
rebel, gens amant de les
tradicions del seu país i
refinadament intel·ligent.
La llibertat i el plaer es
convertiran en el seu
peculiar art de viure.

Amb els principals
esdeveniments històrics
de la primera meitat del
segle XX, el lector apre-
ciarà l’evolució ideolò-
gica, física i mental de la
protagonista, qui  com-
parteix força punts en
comú amb l’autora.

Aquest espectacular
llibre ens situa a Etiòpia, a
la riba del riu Omo, regió
que ha restat intacta du-
rant molts segles, allu-
nyada de la contaminació
de la civilització occiden-
tal.

Al fotògraf Gianni
Giansanti se li ofereix
l’oportunitat de realitzar
un reportatge fotogràfic
sobre les tribus que
habiten la vall del riu Omo.
Descobreix la forma de
vida de les principals tri-
bus, els costums, les
tradicions, els rituals an-
cestrals... amb l’ajuda de
l’antropòleg Paolo Nova-
resio. En aquest llibre les
imatges es converteixen
en les veritables protago-
nistes. Fotografies d’una
força extraordinària.

Miquel Trilla

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

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

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

Admirava el gest.
La bellesa confosa entre cara i cabells
i un rostre que impressiona.
Em quedo llargament amb els liles intensos
i els malves més suaus i la cara dolça
de bellesa immensa d’aquell rostre bell.
Era al tren.
Llarguíssims cabells de nena,
negres, il·luminats.
Ara fa poc,
tots érem petits.
De cristall finíssim, de pluja d’estels,
de llums encantades com per Sant Llorenç.
Ara fa poc,
ens hem fet creguts i savis,
amb la toga distingida
de tretze plecs dels romans,
la quadratura del cercle
o l’invent de l’oceà.
Un any d’aquests,
volguts i desestimats,
recordaré la nena, la del tren.
Un any d’aquest, qui sap si comentarem:
Encara no fa gaire, el sol es va enfosquir
sobtadament
i l’inrevés fou el dret
i les mils i mils de coses estimades
esdevingueren l’oblit i l’amor fou endebades.
És tard per fer projectes i programar il·lusions.
Només records.
... i aquest estrany ofici de fer versos,
en part desagraït, en part gratificant.
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Centre Mèdic Pere III

Dr. Antoni Santamaria
Ginecologia i obstetricia

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

Cita prèvia al
tel. 605 95 13 93

Dr. Jaume Canal
Medicina General

Visites els
dilluns, dimecres i

divendres,
de 5 a 8 de la tarda

Tel. 607 787 338

Av. Pere III, número 10, entresòl. Balaguer

El Balaguer,  continua a la cua després

de l’empat a 2 amb el Palamós

FUTBOL >> L’equip

d’Emili Vicente ha de

sumar punts en les

properes jornades per

sortir de la situació de

crisi en que es troba

07/10/2007

REUS 3
BALAGUER 1
14/10/2007

BALAGUER 2
PALAMÓS 2

Classificació

Tercera Divisió

1. Sant Andreu ......... 17

2. Blanes ................... 16

3. Reus ...................... 14

4. Barcelona B ......... 14

5. Castelldefels ........ 13

6. Igualada ................ 11

7. Premià .................. 10

8. Santboià ................ 10

9. Rapitenca ............. 10

10. Palamós .............. 10

11. Manresa ................. 9

12. Masnou .................. 9

13. Vilanova ................. 8

14. Pobla Mafumet ..... 8

15. Mataró ................... 7

16. Manlleu .................. 7

17. Europa .................... 6

18. Banyoles ................ 6

19. Balaguer ............... 5

20. Cassà ..................... 2

Golejadors del

C.F. Balaguer

1. Parra ...................... 3

2. Ivan Lopez ............. 1

3. Kike ....................... 1

5. Gabernet ............... 1

6. Isaac ...................... 1

Un oportú gol d’Isaac al

temps de descompte va

donar un punt en el par-

tit que el Balaguer va

disputar el passat diu-

menge davant el

Palamós al Camp Muni-

cipal d’Esports de

Balaguer.

El davanter Iban Parra

continua com a màxim

golejador de l’equip amb

3 gols.

Propers encontres

Isaac Solanes

21/10/2007 --  12h
Camp Municipal de

Cassà

Cassà | Balaguer
-------------------------------------

28/10/2007  --  17h
Camp Municipal de

Balaguer

Balaguer | Pobla Mafumet

El Balaguer que entrena
Emili Vicente continua en la
zona baixa de la classifica-
ció després de la derrota al
camp del Reus per 3 gols a
1, i de l’empat a casa, davant
el Palamós.

En el primer partit, da-

dos gols més, fins al 3-1 de-
finitiu.

En el partit del passat
diumenge davant el Pala-
mós, els balaguerins van
anar sempre a remolc en el
resultat, ja que van ser els
gironins qui es van avançar
a principis de la segona part.

Parra al minut 72 acon-
seguia empatar de cap, i
quan faltava un minut pel
temps reglamentari, el
Palamós marcava un gran
gol. Aquest gol va ser com
un gerro d’aigua freda pels
balaguerins però que mai
van baixar la guàrdia, i al
minut 94, Isaac marcava
l’empat a dos gols, que dei-
xava un sabor de victòria als
prop de mil aficionats que
omplien el Camp Municipal
d’Esports de Balaguer.

vant el Reus, els balaguerins
es van avançar en el marca-
dor amb un gol de Gabernet
al minut 13, tot i que el Reus,
abans del descans aconse-
guia l’empat a un gol que li
donaria ales de cara a la se-
gona part, en que marcaria

Gabernet lluitant una pilota

Un moment del partit amb el Palamós
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PESCA >> El passat  7
d’Octubre es va celebrar
el Concurs Social patro-
cinat per «Recanvis Sal-
vador». El primer classifi-
cat va ser, Jean Marie
Mairesse amb 7 peces i
16.200 kg, el segon Jose
M. Acesno amb 15 peces

i 14.800 kg, i el tercer clas-
sificat Jose A. Rodriguez
amb 8 peces i 9.600 kg.

El dia 28 d’Octubre es
realitzarà l’últim Concurs
Social d’aquesta tempo-
rada, que portarà el patro-
cini de «Obras Mone-
dero».

El dia 28 d’octubre finalitzen

els concursos socials de pesca

Lliurament de premis del concurs de pesca

El Club Bàsquet Balaguer perd els

quatre primers partits de la lliga
06/10/2007

C.B. ALMEDA 89
C.B. BALAGUER 77
13/10/2007

C.B. BALAGUER 56
C.B. OLESA «B» 81

El Club Bàsquet Bala-
guer continua cuer de la clas-
sificació del grup primer de
la Primera Catalana de Bàs-
quet, després de perdre els
dos partits d’aquesta quin-
zena, a la pista de l’Almeda
Lectro 90, per 89-77, i a casa
davant l’Olesa B, per un con-
tundent 56-81.

Amb aquestes dues der-
rotes, l’equip balaguerí que
enguany va adquirir la plaça
de la Primera Catalana con-
tinua sense conèixer la vic-
tòria en les primeres quatre

BÀSQUET >> Els balaguerins continuen sense

conèixer la victòria en aquesta temporada

Un moment de joc del C.B. Balaguer

jornades disputades en l’ac-
tual campionat de lliga.

L’equip visitarà la pista
de l’Hospitalet Bàsquest dis-

sabte 20 d’octubre, mentre
que el dissabte 27 rebrà al
pavelló poliesportiu de
Balaguer a l’Esparreguera A.
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Tot és a punt per la vuitena edició de

la prova ciclista Ermitanyos 2007
Després del gran èxit as-

solit en les set primeres edi-
cions de la prova ciclista
«Ermitanyos», arriba la vui-
tena edició, a la que s’espe-
ra la participació de més de
500 ciclistes d’arreu de
Catalunya, el proper diumen-
ge 28 d’octubre, organitzada
pel Club Radical Interesport
de BTT amb el suport de la
regidoria d’Esports de
l’Ajuntament de Balaguer.

La prova consisteix en un
recorregut de prop de 90
quilòmetres per camins de
la nostra comarca, en un
recorregut que surt de
Balaguer i recorre un total de
tres ermites de la nostra
comarca, com són la de
Cérvoles, al terme municipal
d’Os de Balaguer i que es
troba aproximadament alS’esperen més de 500 ciclistes

La prova organitzada pel Club Radical Intersport de

Balaguer es celebrarà el proper diumenge 28

d’octubre i recorrerà tres ermites de la comarca

quilòmetre 26 de la prova,
l’ermita de Montalegre a
Vilanova de la Sal, que s’hi
arriba transcorreguts un total
de 48 quilòmetres, i la
darrera, la de Sant Jordi a
Camarasa, al quilòmetre 70
de la prova Ermitanyos.

Després de fer la darrera
de les ermites, la de Sant
Jordi de Camarasa, els
participants hauran de

retornar cap al parc de la
Transsegre de Balaguer on
després d’una merescuda
dutxa, els esperarà un
suculent dinar per recuperar
forces després d’una dura
prova.

Un cop dinats, els
participants a la edició
d’Ermitanyos 2007 retorna-
ran cap als seus respectius
punts d’origen.

La duresa de la prova ciclista està demostrada
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El passat diumenge
14 d’octubre, els prop de
350 jugadors que confor-
men els 17 equips del C.F.
Balaguer, van desfilar da-
vant dels socis i aficionats
de Balaguer, per tal de
presentar la temporada
2007-2008.

El club, a més dels
dos equips seniors, man-

té els dos juvenils, dos
cadets, dos infantils, dos
alevins, dos benjamins, 2
prebenjamins, els babys i
l’equip femení.

L’acte va estar presidit
per l’Alcalde de Balaguer,
Miquel Aguilà, acompa-
nyat del president de la
Diputació de Lleida, Jau-
me Gilabert, i diferents re-
gidors de l’Ajuntament de
Balaguer, a més dels
membres de la Junta Di-
rectiva del Club encapça-
lats pel president de l’en-
titat, Carlos Galiano.

La presentació va fer-
se davant d’un miler de
persones.

El C.F. Balaguer presenta un

total de 17 equips per la

temporada 2007-2008

Els jugadors del Futbol Base

FUTBOL >> Un total

de 350 jugadors del

futbol base es van

presentar davant

l’afició

Dues derrotes consecutives del Cristec

davant el Vilaseca i l’Esplugues

FUTBOL SALA >> Els

balaguerins intentaran

retrobar-se amb la

victòria aquest dissabte

a la pista del P.B.

Solsona

06/10/2007

VILASECA 6
CRISTEC 1
13/10/2007

CRISTEC 1
ESPLUGUES 3

20/10/2007 --  16h Pista de Solsona

Solsona | Cristec
---------------------------------------------------------------------------------------
27/10/2007  --  16,30h Pavelló Poliesportiu de Balaguer

Cristec | Sant Andreu de la Barca

El Cristec Balaguer perd
contra l’ Esplugues, per 1 gol
a 3.

Els barcelonins, un dels
equips punters de la ca-
tegoria, s’aprofiten de dues
errades locals i de la gran
actuació del seu porter
Guillermo, per emportar-se

però va mostrar de nou la
seva falta de definició en
àtac. Una errada defensiva
dels de La Noguera va
suposar el 0 a 1, resultat amb
el qual es va arribar al
descans.

Només començar el
segon període l’Esplugues
va aprofitar un desajust local,
per marcar el 0 a 2 i el 0-3. Els
minuts finals van ser un
monòleg del Cristec que ho
va intentar tot, inclús jugant
amb porter avançat, però no
va tenir sort cara a porta
contraria, finalitzant l’en-
contre amb definitiu resultat
de  1 a 3.

els tres punts.
El primer període va

mostrar un Esplugues que,
malgrat tenir el control de la
pilota, es veia incapaç de
superar el sistema defensiu
local. El Cristec, a la contra,
va tenir força opcions
d’avançar-se en el marcador,

Una jugada del Cristec

Propers encontres
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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.

Fent un cop d’ull al llis-
tat de les lectures fetes
temps endarrera, em dono
compte que fa més de qua-
tre anys que llegeixo al Pla
d’una manera persistent.
Farà molts anys vaig llegir el
“Quadern Gris”, i em va agra-
dar molt. Interessat com es-
tava vaig voler conèixer a
l’home, l’entorn seu ja sabia
com era perquè l’havia tre-
pitjat amb els meus propis
peus. L’home me’l van pre-
sentar uns quants llibres bi-
ogràfics. Mes s’ha de dir que
unes  preguntes quedaven
sense resposta, com si un
teló acerat tingués per mis-
sió amagar alguna cosa no
publicable per no ser conve-
nient. Avui puc dir que ja
quasi conec les preguntes i
les respostes. He de confes-
sar que he hagut de llegir
milers de pàgines, però tam-
bé és cert que pots aprendre
geografia i història catalana,
com en cap llibre s’ho ofe-
reix. Molt diferent el Pla de
llibre al Pla d’article, que du-
rant tants anys els lectors de
Destino varem llegir. Segons
ells, que s’acabés aquella
col·laboració de molts anys
d’una manera brusca i total
va ser gràcies al Sr. Jordi
Pujol. També s’ha de dir que
el Pla s’ha de llegir assegut,
amb calma, i si tenim sort
us ensenyarà a badar, i diva-
gareu amb una vaguetat crei-
xent, cosa tan necessària
avui per fugir del potser pro-
blemàtic dia a dia. Llegint la
seva obra entendreu una

De Pla i del fum

C.G.A.

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

mica més la Catalunya, de
tots país petit de tants caps
com barrets. Entendreu les
seves fòbies i les seves sim-
paties, la seva democràcia,
la seva llamineria senzilla
però autèntica de desdentat.
Al principi potser no us agra-
darà, però a mesura que hi
anireu entrant, us permetrà
fantasiejà i fer un somriure
sobrat, perquè veureu que
molt del que escriu és exac-
tament el que penseu sense
saber-ho expressar. El seu
posat de “foteta”, amb el seu
cinisme i el seu planteja-
ment de la vida és tot un qua-
dre marc, en el qual us ani-
reu endinsant, donant-vos el
saber estar de tornada amb
una trista rialleta. Amb ell he
après el català que sé, des-
conec si poc o molt, el que
si m’ha donat en una gran
quantitat és una postura da-
vant de la vida que no tenia.
Els que vam rebre una edu-
cació en castellà, ha estat un
treball extra sense remune-
ració dineraria l’aprendre la
nostra llengua, amb ell una
altra cosa que tindreu a part
d’un llenguatge senzill és
veure escrites paraules  que
coneixeu, però que quasi no
usem, per tant recuperem
vocabulari.

És per estranyar aquets
article, mes era de justícia
fer-lo. Quan primer CiU i des-
prés el Tripartit, i ara, la dita
Entesa no han volgut digni-
ficar-lo, més que res, perquè
no els hi va bé. Diu massa
veritats i se’n fot de llarg i

per ample. A uns per conèi-
xer-los i als altres per pres-
sentir-los, i creure sincera-
ment, que són iguals. Us
desitjo una bona lectura ara
que s’atansa l’hivern, però
no vull acabar sense dir que
Josep Pla ha fet més per la
llengua catalana que qual-
sevol govern, i no cal dir
amb menys cost. Malgrat
tot és el primer “ajusticiat”
de la “democràcia” catala-
na moderna. Com no po-
dia ser d’altra manera, la
inefable Geli vol que dei-
xem de fumar, pels perills
que això comporta per la
comunitat. Ho trobo bé
malgrat ser un afectat. Jo
crec que fins i tot la capa
d’ozó pot veure’s benefici-
ada. Ara veient els milers
de restes de pipes que hi
ha per tot arreu, li proposo
que es carregui el paquet
amb cent euros d’impos-
tos. Perquè ja em direu sinó
és més fastigós i perillós
extraure’s de la boca, im-
pregnada de saliva les clo-
folles i escopir-les.
Sidosos, tísics, sifilítics,
etc, etc ... de tot color, en-
dèmics potencials per por-
tar una pandèmia a tots.
Amb el poder d’empestar
a qualsevol canalla que to-
qui al terra amb aquesta
estora present o escombra-
da de porqueria. Aquesta
noia consellera, de segur,
no ha calibrat els diners
que pot aportar al Tresor
Públic de la Generalitat
sempre endeutada.

P.D: Un podrà continu-
ar menjant cigrons de la
millor qualitat. Ja el tenim
ben empleat al partit, no es
mereixia altra cosa davant
de la seva vàlua.

L’home va passar la nit
a la comissaria de
Balaguer. L’endemà al matí
em va trucar un amic que
és mosso per avisar-me
que l’aviaven. Em va expli-
car que el paio estava
tarumba, deia que era del
mil vuit-cents!

M’hi vaig plantar amb
un cop de cotxe. L’home
va sortir sol. Anava vestit
amb la mateixa roba amb
que el van trobar, barretina
inclosa, però neta i
planxada. Se’l veia molt
perdut.

- Bon dia. - Li vaig dir
somrient.

- Déu vos guard. - Va
contestar aixecant el cap.

- Així que sou de
Balaguer? - Li vaig dir
tractant-lo de vos, tot i que
no aparentava ni
cinquanta anys.

Ell va començar a
reaccionar: - I tant! - Va dir.
- Ja els ho he dit als
mossos. Sóc lo Joan
Parreu, del carrer del Pont.

- Ostras! - Vaig dir. - Jo
també ho sóc del carrer del
Pont.
A l’home se li va il·luminar
la cara i em va demanar:

- Escolti, mestre. Que
no m’hi portaríeu pas?

Jo, al moment, li vaig
contestar que sí, però quan
li vaig indicar que pugés al
cotxe, em va dir que no,
que si no anàvem a peu ell

Entrevistes Freaks.

Balaguerí en conserva (2).

Inyaqui Olarte Vives

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

no venia. Que aquests
trastes del dimoni el
marejaven i li feien por.

Així que vam començar
a caminar en direcció a la
plaça Mercadal. Lo Joan
Parreu s’ho anava mirant tot
amb els ulls com a plats.
Quan vam passar per davant
de l’església del miracle, es
va senyar. Ens vam creuar
unes senyores mores i les
va saludar amb un «déu vos
guard, senyores». Van
passar unes noies del país i
vaig sentir com remugava
entre dents «on van
aquestes desvergonyides
ensenyant-ho tot».

A la plaça Mercadal es
va entretenir una estona a
les parades de verdures
movent el cap
apreciativament. Quan va
aixecar la vista i va veure
Santa Maria se li van omplir
els ulls de llàgrimes.

Quan passàvem per
davant del portalet, va mirar
avall i va veure el pont nou i,
més enllà, el Balaguer nou.
Es va quedar glaçat. Per fi
va fer dos passos endavant
i va acabar corrent avall,
creuant la carretera sense
mirar, fins arribar a la barana
del riu.

- La mare que us va parir!
- Va cridar. Es va girar amb
la cara contorsionada de
fúria i em va preguntar. - Però
què collons heu fet amb
l’horta? Desgraciats!

www.revistagroc.com
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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

MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA
MAGIA BLANCA

CONSULTAS  EN

BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 679 857 044

Telf. 609 135 472

Més de deu mil joves participen als

diferents actes de la Comarcalada ‘07

El passat cap de setma-
na,  al municipi de Bellcaire
d’Urgell, s’ha dut a terme la
Comarcalada, II Trobada de
Joves de la Noguera. La par-
ticipació i l’assistència a les
diverses activitats han supe-
rat les expectatives, ja que
tots els actes han comptat
amb  multitudinària expec-
tació calculant-se que al vol-
tant de 10.000 persones han
gaudit dels actes d’aquesta
oficiosa festa major jove de

la Noguera.
Des de l’organització es

fa una valoració molt
positiva destacant la mas-
siva assistència als actes, i
l’elevada participació dels

La propera Comarcalada es farà a Artesa de Segre

joves de la Comarca que
amb la seva il·lusió i esforç,
han convertit aquest esde-
veniment en un dels pro-
grames de joventut més
destacats de tota la nació.

Entre els actes orga-
nitzats cal destacar, la fira
jove d’entitats on prop de 30
participants van omplir la
plaça del mercat amb tot el
ventall d’activitats que
realitzen en el seu temps
d’oci.

L’últim dia,el municipi de
Bellcaire d’Urgell va donar el
relleu al municipi d’Artesa de
Segre el qual serà l’encar-
regat d’organitzar la Comar-
alada de cara a la proxima
edició que es celebrarà l’any
vinent.

La Comarcalada a Bellcaire d’Urgell va aplegar molt jovent

Bellcaire d’Urgell cedeix
el relleu a Artesa de
Segre per organitzar la
propera edició de la
Comarcalada 2008

Un total de 31 per-
sones es van reunir el
passat dia 4 d’octubre al
restaurant Cal Xirricló  on
es va dur a terme una cata
de caves de la bodega
Roger Goulart.

L’objectiu d’aquesta
cata era potenciar els
coneixements dels parti-
cipants envers el món del
cava i del maridatge. Es
van degustar els se-
güents caves: Brut na-
ture, que es va maridar
amb una terrina de micuit

amb confitura de flors.
Brut rosé, que es va
maridar amb un rissotto
de trompetes de la mort i
cocotxes. Gran Reserva,
que es va maridar amb
una brotxeta de gamba
roja amb vinagreta de
llima. Gran Cuvée, que es
va maridar amb una cua
de bou trufada. Brut rosé,
que es va maridar amb un
postre compost de llet,
orxata, gelat de galeta i
xocolata. Una vetllada per
fer bones degustacions.

El Restaurant Cal Xirricló

organitza una cata de caves

amb èxit de participants

Un moment de la cata de caves
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El Teatre ofereix la representació de

l’obra “Els Hereus”, el 20 d’octubre

Funk i jazz fusió en
llengua catalana és un
projecte poc habitual als
Països Catalans.  El grup
Fam de Funk s’ha atrevit
a experimentar amb
aquesta mescla i ha fet
una aposta musical i lin-
güística. Tot això en un

disc que porta el mateix
nom de la formació: Fam
de Funk i que va ser no-
minat pels premis
Enderrock 2006 i
per Disc Català de l’any
a Ràdio 4. Fam de funk ac-
tuarà el 8 de novembre al
Teatre Municipal.

El grup Fam de Funk actuarà

al Teatre el 8 de novembre

Fam de Funk

L’obra “Els Hereus” al Teatre Municipal de Balaguer

El dissabte, 20 d’octubre,
a les 22:00 h, el Teatre acull
la representació de l’obra
“Els Hereus” d’Alan Krief.

El dia que en Manel mor,
el seu millor amic és allà per
consolar la seva vídua. Els
seus germans apareixen
després de tretze anys d’ab-
sència i es desfan en parau-
les amables. Aviat, però, la
realitat surt a la llum, les
màscares desapareixen i el
dol es converteix en cobdí-
cia. La parella no estava ca-
sada...

Aquest petit detall fa que
el germà sense escrúpols, la
germana frustrada i la resta
d’interessats reclamin el seu
dret: en són els hereus. I així,
l’autor fa un retrat corrosiu
de la família mentre mostra
un autèntic robatori orga-
nitzat.

L’Obra compta amb la participació de l’actriu
Amparo Moreno, juntament amb Eva Barceló, Àngels
Bassas, Pep Ferrer, Laia Piró i Jordi Vila

Tudela de Segre
Casa 350m2 a

reformar, 6 hab.,
bany, cuina-office.
Llar de foc, bona
ubicació i vistes.

Zona Escola Pia
Ref. 40251

Pis i apartament
nous. Parquet, dutxa
hirdomassatge, a/a,
piscina, portes faig.

Zona Eixample
Ref. 40006

Dúplex seminou, 3
hab., cuina-office,
banyera hidrom.,
galeria, terrassa.

Zona c/Girona-La
Plana

Àtic en construcció,
1 hab., gres, portes
roure,opció garaig,

terrassa 75 m2.

OPORTUNITAT!!

Ref. 40107

Fantàstic pis de 70 m2, 3 habitacions,
portes de faig, cuina-office. Tot reformat,

preparat per entrar-hi a viure!

Zona Escola Pia
Ref. 40259

Apartament 2 hab.,
seminou, calf. ind.
gas, cuina-office,
terrassa 125m2.

Zona c/Barcelona
Ref. 40240

Casa 2 plantes,
117m2, 3 hab.,

moblada, calf. infd.
gas, parquet.

Castellserà
Casa 3 plantes,

seminova, 4 hab., 2
banys, calf. gasoil,
garatge 2 cotxes.

Llar foc.Impecable.

Montgai
Casa 165m2 per
reformar, 4 hab.,
bany, menjador-

saló, gres. Moltes
possibilitats.

Zona Renfe
Ref. 40252

Estudi nou, parquet,
bomba fred/calor.

Piscina comunitària.
Traster i pàrking

Zona Hostal Nou
Torre, 2 hab.,
garatge, cuina

reformada, bany,
aseo, porxo i pati,

barbacoa.
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Anuncis breus classificats

IMMOBLES
------------------------------------------------
ES VEN PIS al c/ Girona, 75
m2. Totalment moblat i amb
electrodomèstics. Reformat.
Raó: 973448273.
------------------------------------------------
ES VEN pis, 163m2, c/Bar-
celona, 4 hab., 2 banys, ter-
rassa, ascensor, balcó, calf, a/
a. Telf: 973448873.
------------------------------------------------
ES LLOGA pis a Balaguer, cèn-
tric, sense mobles, 3 hab., to-
tes exteriors, bany, aseo i tras-
ter. Molt solejat i reformat.
Raó: 973445196.
------------------------------------------------
SE ALQUILA piso de 105 m2,
mueblado, c/ Girona, 3 hab, 1
baño. Tel: 973448894 (llamar
entre 15:00 y 22:00 h).
------------------------------------------------
APARTAMENT en venda a
Balaguer, 2 hab. Molt cèntric.
Raó: 607896071.
------------------------------------------------
OPORTUNIDAD, vendo piso
nuevo a estrenar en Balaguer.
Precio: 117.198 e. Razón:
600402319.
------------------------------------------------
SE VENDE piso de particular
a particular en la Crta.
Camarasa, seminuevo, 92 m2,
4 hab., 2 baños, 2 balcones.
Con muebles y electrodo-
mésticos. Precio: 174.000 e.
Razón: 617672556 (llamar
entre 17:00 y 21:00 h).
------------------------------------------------
ES TRASPASSA forn al cen-
tre de Balaguer. Bones condi-
cions. Raó: 697238291.
------------------------------------------------
ES LLOGA magatzem de
1.000 m2, Pol. Ind. Camp
Llong. Amb instal·lació d’ai-
gua i llum, oficines amb cale-
facció i a/a, alarma, càmares
vigilància, i caixa seguretat.
Informació al: 609432684.
------------------------------------------------
OPORTUNITAT, es ven pis de
76m2 a Gerb,  2 hab., cuina,
menjador, 2 banys, pàrking i
traster. Preu: 126.000 e. Raó:
686481683.
------------------------------------------------
ES VEN apartament, traster i
pàrking. Nou a estrenar a la
zona de la Miranda. De parti-
cular a particular. Telf:
679212459.
------------------------------------------------
ES TRASPASSA bar-restau-
rant a Vallfogona de Balaguer.
Raó: 677447769.

------------------------------------------------
ES VEN terreny de 550 m2, a
la Ctra. Camarasa (zona de
nova urbanització), amb casa
edificada de 68 m2. Raó:
649268115.
------------------------------------------------
ES LLOGUEN pàrkings a l’edi-
fici HP Sanahuja, 36. Referèn-
cia Gestoria Cudós. Raó:
973450555, Montse.
------------------------------------------------
VENDA/LLOGUER de pàr-
kings tancats al c/ Jaume Bal-
mes, 11 de Balaguer. Raó:
973446161-629310479.
------------------------------------------------
BALAGUER vendo casa
adosada a estrenar. Precio:
216.364 e.  Telf:973449314.
------------------------------------------------
SE VENDE parcela, Av. Àngel
Guimerà, 150 m2 (225 m2 edi-
ficables). Ideal casa adosada.
Situación immejorable. Pre-
cio: 90.000 e. Telf: 639374155.
------------------------------------------------
ES VEN pis al c/Barcelona,
zona Eixample, 110 m2, ascen-
sor, calefacció, 2 banys. Telè-
fon: 973448273.
------------------------------------------------
ES TRASPASSA bar al c/
Bellcaire. Raó: 973448053.
------------------------------------------------
ES VEN pis de 70 m2 + traster
a Balaguer. Opció de pàrking.
Molt cèntric. Preu: 120.000 e.
Raó: 699111596.
------------------------------------------------
VENDO piso en la zona crta.
Camarasa. En perfecto esta-
do. Razón: 647200054.
------------------------------------------------
VENDO PISO a estrenar,
acabados de 1a calidad, 2 hab,
cocina-office, parquet, a/a.
Precio a negociar. Razón:
650277282.
------------------------------------------------
ES TRASPASSA botiga de
roba infantil, amb stock o sen-
se. Fem liquidació entre  el 40
i el 50% de descompte. Raó:
973450223 (trucar en horari
comercial).
------------------------------------------------
DE PARTICULAR  a particu-
lar, es ven pis nou al c/ St Pere
Màrtir, 2 hab. Raó telèfon:
619130503 (trucar entre
14:00 a 15:00h).
------------------------------------------------
VENDO piso al Secà, 3 hab.,
comedor, baño, cocina, gale-
ria cerrada, trastero. Opción
a muebles. Precio: 96.000e.
Interesados llamar al teléfono:
619774498.

------------------------------------------------
APARTAMENTO nuevo 6 per-
sonas, cocina equipada (lava-
dora, vitro, microondas) 2 ba-
ños, buhardilla, calf. gas, TV,
pàrking, conexión internet wifi.
Benasque (Sesué). Fin de
semana 200 e, dia suelto 70e.
Incluye ropa de cama y baño.
Telf: 973449190.
------------------------------------------------
ES TRASPASSA fleca al c/ St.
Crist, amb terrassa. Preparat
per obrir. Amb tot inclòs. Raó:
666361044 (Eva).
------------------------------------------------
VENC PIS, Avda. Països Cata-
lans (davant Est. Autobus),
90m2+20m2 balcons (un de
galeria), 3 hab, 2 banys, tras-
ter, conductes a/a, gas natu-
ral, excel·lents vistes. Preu:
205.000 e. Raó: 973449432.
------------------------------------------------

TREBALL
------------------------------------------------
PNEUMATICOS DÍAZ SU-
BÍAS, busca persona para
sección de maquinaria pesa-
da y mantenimiento. Sabados
mañana laboral. Interesados
presentarse.
------------------------------------------------
ES PRECISA adiministrativa
amb coneixements de comp-
tabilitat i ofimàtica. Es valo-
rarà experiència. Telèfon:
609376099.
------------------------------------------------
S’OFEREIX administrativa/
dependenta amb experiència.
Horari disponible de 09:00 a
13:00 o de 09:00 a 13:00 i de
15:00 a 17:00 h o bé hores
convingudes. Raó: 645971761.
------------------------------------------------
ES PRECISA noi/a per ajudant
de magatzem. Tel: 609376099.
------------------------------------------------
EMPRESA DE SERVEIS neces-
sita aprenent, amb coneixe-
ments elèctrics teòrics, ESO
aprovada (no cal experiència).
Portar C.V. i fotografia al mo-
ment de l’entrevista. Tel:
973447268 (Loli o Xavier).

INDÚSTRIA CÁRNICA
precisa personal para cubrir

puestos de trabajo en Balaguer.

Interesados llamar al tel: 93 432 17 12

------------------------------------------------
TRABAJA DESDE CASA, in-
gresos extras tiempo parcial,
elevados ingresos tiempo
completo, ideal para personas
emprendedoras, sin jefes ni
horarios fijos. Interesados
llamar al: 687727525.
------------------------------------------------
TALLERS IGNASI, S.A. (Re-
nault Trucks) Balaguer, preci-
sa electromecànic amb expe-
riència, aprenent de mecàni-
ca i personal de recanvis. Jor-
nada sencera. Telf: 636083967.
------------------------------------------------
EMPRESA DE SERVEIS preci-
sa: DJ per bodes i ban-
quets,per caps de setmana i
festius. Imprescindible bona
presència. Interessats truqueu
al: 973447268 (demanar per
Srta. Loli).
------------------------------------------------
EMPRESA d’alimentació pre-
cisa repartidor per la zona de
Lleida. Enviar Currículum a
l’apartat de correus, 118 de
Balaguer.
------------------------------------------------
ES PRECISA dependenta, en-
viar Currículum a l’Apartat de
Correus, 109 de Balaguer.

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

VARIS
------------------------------------------------
ES REALITZEN amidaments
de finques i parcel·les amb
aparells de topografia d’alta
precisió. Interessats trucar al:
626648630.
------------------------------------------------
INTERBAN. No se agobie por
sus problemas económicos,
consultenos y le ayudaremos
a encontrar una solución. Te-
lèfon: 973447477.
------------------------------------------------
INTERBAN. Créditos per-
sonales hasta 9.000 e, sin ava-
les, en 24 h. Información al
telefono: 973447477.
------------------------------------------------
INTERBAN. Capital privado,
para embargos, subastas ...
Consultenos al  973447477.

CITROEN C5

HDI 136 cv, EXCLUSIVE ‘02
92.000 kms., IMPECABLE,
MANTENIMENT OFICIAL

11.995e
PN: 26.000e

------------------------------------------------
ES VEN menjador complet i
dues habitacions de segona
mà. Prestatges de botiga, 2
taulells de recepció i un des-
patx nou. Raó: 973445311.
------------------------------------------------
ESQUIZOFRÈNIA i altres
TMS: transtorns bipolar, de-
pressiu, de personalitat, ago-
rafòbia. Informació i suport a
afectats i entorn, familiars-
amics. Contacte: Associació
Salut Mental Ponent-Bala-
guer/La Noguera, telefons:
9 7 3 2 2 1 0 1 9 - 6 1 0 2 6 0 2 2 1 ,
www.salutmentalponent.com,
associacio@salutmentalponent.com
------------------------------------------------
REFORMES i rehabilitacions
de pisos, apartaments i xa-
lets. Raó: 651911369.
-----------------------------------------------

VEHICLES
------------------------------------------------
COMPREM Tractors vells i
motos antigues. Totes les mar-
ques i models (Ossa, Bultaco,
Montesa i altres). No importa
l’estat. Raó: 973610087.
------------------------------------------------
ES VEN Yamaha de motocross
de competició, any 2001. Preu:
1.800 e. Raó: 650409188.
------------------------------------------------
CONSTRUCCIONS GER-
MANS VIDAL. Urbanisme,
banys, teulades, façanes. Re-
formes en general. Telèfons:
650760006 - 973426180.
------------------------------------------------
NETEJA d’interiors, cotxes,
pisos ... A hores convingudes.
Raó: 620811484.
------------------------------------------------
ES VEN cadira de passeig
gemelar de Chicco, per estre-
nar. Preu: 130 e. Es ven cot-
xet Quinny Buzz, seminou,
preu a convenir. Raó telèfon:
669065789.
------------------------------------------------

Tel: 973 450 407
PARTICULAR

..........................................
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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

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

De les 8 de la tarda del 18 d’octubre a les 8 de la tarda del 25 d’octubre MARCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 25 d’octubre a les 8 de la tarda de l’1 de novembre ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda de l’1 de novembre a les 8 de la tarda del 8 de novembre CLAVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 SOLAR PER FER 4 CASES ADOSSADES.
El solar està net i no té cap càrrec financer. El preu inclou:

- Projecte bàsic d’execució i plànols
- Projecte de telecomunicacions
- Projecte de seguretat i salut

- Fiances per a voreres i residus
- Llicència d’obres

Informació: 660 792 237

Molt bona repercussió!!
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