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-------------------------------------------------
No voldria pas aigualir,

amb aquest article, la festa
que s’apropa; però, enguany
calia  recordar que fa vint-i-
cinc anys que les festes del
Sant Crist es van haver de
suspendre per la gran avin-
guda del riu Segre el dia 7 de
novembre. Malgrat els

danys materials que hi va
haver a la nostra ciutat, fins i
tot es va parlar de la voladu-
ra del nou pont de Sant Mi-
quel, no vam haver de la-
mentar desgràcies perso-
nals. Es dóna la coincidèn-
cia que el passat dia 22 d’oc-
tubre feia 100 anys de l’altra
gran riuada del segle XX.
Balaguer recorda aquestes
dues extraordinàries crescu-
des fluvials amb sengles pla-
ques, bastant polsoses,  si-

tuades en una façana del
carrer de la Banqueta. Tan-
mateix, crec que hauria es-
tat adient dur a terme una
exposició sobre el tema,
com a altres indrets s’ha fet,
sigui a Alp o a Lleida, i més
ara que es parla tant de la
memòria històrica. D’aques-
ta manera les noves genera-
cions entendrien més allò de
«a la vora del riu...».

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

>>BALAGUER

Més de set mil persones van
assistir a Firauto 2007

Antoni Siurana ha estat guardonat
amb el Caragol d’Or 2007
----------------------------------------------
>>COMARCA

Vilanova de Meià celebra una nova
edició de la Fira de la Perdiu

El Consell presenta l’edició d’un
CD de grups de la comarca
----------------------------------------------
>>CULTURA

El Teatre va acollir la Trobada de
Corals de les Terres de Lleida

La Biblioteca de Balaguer finalitza
el programa Nascuts per llegir
----------------------------------------------
>>ESPORTS

El Balaguer suma quatre punts en
els dos darrers partits disputats

El C.B. Balaguer encara no coneix
la victòria aquesta temporada
----------------------------------------------
>>OCI

 Melendi reventa el pavelló amb
més de cinc mil persones

Ara fa un any, Balaguer estrenava una nova
infraestructura, el Pavelló polivalent situat als antics ter-
renys d’Inpacsa, substituint els vells pavellons de la
Cros. Després d’un any de funcionament, on ha alber-
gat les diferents fires que organitza la ciutat i el parc De
Nadal a Reis, així com l’activitat esportiva diària de cen-
tenars d’esportistes que practiquen el futbol sala i el
bàsquet, el passat dissabte 3 de novembre va acollir el
primer gran concert dels que creen època. Melendi ac-
tuava a Balaguer. Un dels grans del panorama musical
de l’Estat podia actuar a la capital de la Noguera, gràcies
a tenir un pavelló com Déu mana, amb capacitat per
més de cinc mil persones. I el pavelló es va omplir,
sorprenent a propis i estranys, inclús la mateixa orga-
nització que no esperava l’èxit aconseguit.

D’altra banda, l’altre pavelló, que no per ser més
petit ha de donar menys servei, el del Molí de l’Esquer-
rà, es prepara, a més de servir com a pavelló oficial del
Club Tennis Taula Balaguer, i del Club de Gimnàstica
Rítmica de Balaguer, com a Carpa Jove durant la festa
major, i també com a nova sala de ball, a partir del diu-
menge 18 de novembre.

Sí, el pavelló Molí de l’Esquerrà oferirà una sessió
de ball tots els diumenges des del mes d’octubre fins el
mes de maig, amb petites orquestres i grups que ame-
nitzaran les sessions pels balladors que fins a la data
havien de desplaçar-se a d’altres poblacions veïnes.

I és que el fet de tenir infraestructures en condici-
ons facilita, i molt, el poder fer activitats amb dignitat.
Bona Festa Major.

Infraestructures

PORTADA

Festes del Sant Crist
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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

Balaguer torna a vestir-se de gal·la per

celebrar les Festes del Sant Crist 2007

Del 8 al 11 de novembre,
Balaguer reviurà una nova
edició de la Festa Major de-
dicada al patró de la ciutat,
el Sant Crist. Des del dijous
al matí amb la tradicional
Ofrena Floral, fins al diumen-
ge al vespre, amb el fabulós
espectacle pirotècnic del
Castell de Focs, a càrrec de
la prestigiosa Pirotècnia
Igual, una gran quantitat
d’activitats, actes i esdeve-
niments, culturals, lúdics,
esportius, socials i religiosos
copsaran la vida social dels
ciutadans de la capital de la
Noguera.

Seran quatre dies d’in-

tenses emocions per als ba-
laguerins. Els més petits
gaudiran de les populars fi-
retes i de les diferents balla-
des de gegants i capgros-
sos, així com els diferents
actes infantils programats.
Els joves podran gaudir dels
diferents concerts que s’ofe-
riran diàriament a la Carpa
Jove, ubicada al Pavelló  Molí

Els gegants, protagonistes de la Festa Major

de l’Esquerrà, mentre que
tots els amants del ball gau-
diran amb les millors or-
questres durant les sessions
de ball de tarda i nit a l’enve-
lat ubicat al nou pavelló po-
livalent als antics terrenys
d’Impacsa.

A més, els tradicionals
actes religiosos del dia 9 de
novembre, Festa del Sant
Crist, el Concurs Nacional de
Colles Sardanistes, i la gran
quantitat d’activitats espor-
tives que es presenten du-
rant el cap de setmana, or-
ganitzats pels diferents
clubs de la ciutat: atletisme,
escacs, futbol, bàsquet, ten-
nis taula, pesca, petanca, bi-
llar i bitlles centraran l’activi-
tat esportiva dels dies de la
Festa Major de Balaguer.

Els actes van iniciar-se el
passat 3 de novembre, amb
el concert de Melendi, aple-
gant milers de seguidors.

Amb l’Ofrena Floral s’inicia la Festa Major

Del 8 a l’11 de
novembre, la ciutat
organitza gran quantitat
d’actes lúdics, culturals,
musicals i esportius

Si l’any passat era el
grup teatral Teatre de
Guerrilla, el  pregoner de
les Festes del Sant Crist
2006 de Balaguer, el pro-
per dijous 8 de novembre,
serà el presentador me-
diàtic i humorista, Xavier

Deltell qui protagonitzarà
el Pregó de la Festa Major
d’enguany,  a la Sala d’Ac-
tes de l’Ajuntament, a par-
tir de les 9 del vespre.

Xavier Deltell, nascut
a Lleida, va començar la
seva carrera humorística
a la ràdio, als micròfons
de la Cadena Ser, primer a
Lleida i després a Bar-
celona per passar a TV3
de la mà de Toni Clapés, i
posteriorment a Tele 5, al
popular programa Cró-
nicas Marcianas amb
Xavier Sardà.

Xavier Deltell serà el

pregoner de les Festes del

Sant Crist d’enguany

Xavier Deltell

El Pregó tindrà lloc el
proper dijous 8 de
novembre a la Sala
d’Actes a partir de les
9 del vespre
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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

Instal·lacions Elèctriques, Manteniments i Reparacions

C/ Noguera Pallaresa, 34 baixos - Tel. 973 448188 - BALAGUER
Us desitja una bona Festa Major

Promoció de pintura: Un quadre a la teva vida
Més de 100 quadres per triar, des de 450e

EXPOSICIÓ DEL 16 DE NOVEMBRE AL 23 DE DESEMBRE DE 2007

Pl. Mercadal, 46 - BALAGUER HORARI: divendres i dissabtes de 7 a 9 de la tarda. Diumenges de 12 a 2.

>> DIJOUS dia 8

A les 10 h. Ofrena Floral dels nens i
nenes de la ciutat. Trobada a la Pl. del
Mercadal i recorregut fins al Santuari,
acompanyats pels gegants i capgros-
sos i la Xaranga “Mai Toquem B”.

A les 11 h. Ballada de Gegants i
Capgrossos a l’esplanada del Sant
Crist i l’animació “Gil i els Rataplam”.

A les 12 h. Repic general de campanes
anunciant l’inici de les Festes del Sant
Crist 2007.

A les 17 h. Ofrena Floral de la Gent
Gran, organitzada per l’Associació de
la Gent Gran de la Noguera, al Reial
Santuari del Sant Crist.

A les 18.30 h. Ball de la Gent Gran amb
l’Orquestra “Volcan” al nou pavelló.

A les 20.30 h. Pregó de festes amb
Xavier Deltell a la Sala d’Actes de
l’Ajuntament.

A les 22.30 h. Actuació de “Fam de
funk”,  al Teatre Municipal. Preu: 6 e.

A les 23.30 h. Ball de nit amb l’Or-
questra “Volcan” al nou pavelló.

A les 23.30 h. Concert: “El Gitano” amb
el “Combo del Marquès de Sàrries”,
“Malaguanyats” i DJ Pachanga, al
pavelló Molíde l’Esquerrà. Entrada
gratuïta.

Programa d’actes
Festes del Sant Crist 2007

Amb un magnífic Castell de Focs,

s’acabarà la Festa Major de Balaguer

Esperat per tothom,
grans i petits, i per gran quan-
titat de veïns dels pobles de
la comarca de la Noguera,
que s’apleguen al voltant de
les baranes del pont nou, de
la banqueta, de l’Avinguda
de Pere III i de la passarel.la
peatonal, per tal de gaudir,
durant mitja hora aproxima-
dament, d’un espectacle de
llum i soroll espectacular, el
diumenge de la Festa Major,
tenim el Castell de Focs, un
magnífic espectacle pirotèc-
nic que posa punt i final a
les Festes del Sant Crist.

Mitja hora de traques,
coets que s’enfilen i clouen
amb un gran petard o amb
una impressionant font de
colors que treuen aquelles
exclamacions d’excitació del
públic assistent.

Quilos i quilos de pólvo-
ra que ompliran de fum i
d’aquella olor peculiar tota
la ciutat, i que generalment,
anuncia el final de festa.

L’espectacle pirotècnic, a

càrrec de la prestigiosa piro-
tècnia Igual, el podrem veu-
re el diumenge 11 de novem-
bre a partir de les 9 de la tar-
da.

Des de fa molts anys, és

Milers de persones segueixen el Castell de Focs

la prestigiosa Pirotècnia
Igual l’encarregada de l’es-
pectacular Castell de Focs,
un dels actes més esperats i
al mateix temps tristos, per-
què ja s’acaben les festes.

La prestigiosa
Pirotècnia Igual serà la
responsable, un any més
del Castell de Focs, el
diumenge 11
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Programa d’actes
Festes del Sant Crist 2007

Les firetes, principal atracció lúdica

dels més joves durant la Festa Major

Les firetes a l’esplanada del pavelló nou

El recinte de les firetes,
ubicat al davant del pavelló
polivalent a la zona
d’Impacsa, omple de llum i
color la ciutat durant la tar-
da-nit de qualsevol dels dies
de la Festa, i els cavallets, els
cotxes de xoc, les munta-
nyes russes i el popular tren
de la bruixa, les tómboles i
barraques de tir i tot tipus
d’atraccions, intenten atreu-
re tota aquella gent que es
passeja, observant els més
petits com gaudeixen d’unes
atraccions que no tenen la
resta de l’any i per tant com-
petint, en la mesura que po-
den amb les joguines i acti-
vitats que realitzen durant
l’any.

Les firetes estaran ins-
tal·lades fins el dilluns 12 de
novembre a l’esplanada del
Pavelló nou.

Estaran instal·lades al recinte exterior que hi ha
entre el pavelló polivalent de la zona d’Impacsa i el
Carrer Urgell, a la vora del Poliesportiu

>> DIVENDRES dia 9

A les 10.30 h. Sortida desde l’Ajunta-
ment de la Corporació Municipal cap
al Santuari del Sant Crist, per assistir
a la missa solemne, acompanyats de
Macers, Gegants i Capgrossos i la co-
bla “Ciutat de Cervera”.

A les 11 h. Missa solemne al Reial
Santuari del Sant Crist.

A les 11h. Campionat local masculí i
femení de bitlles, organitzat per
l’Associació de Genta Gran de la
Noguera, a la placeta de St. Domènec.

A les 12.30 h. Ballada de gegants i
capgrossos a la Plaça Mercadal,
acompanyats per la Cobla “Ciutat de
Cervera”.

>>>
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>> DIVENDRES dia 9

A les 13.00 h. Ballada de sardanes a la
Pl. del Mercadal, amb la Cobla “La
Principal de la Bisbal”.

A les 17.30 h. Concert de Festa Major
amb l’Orquestra “La Principal de la
Bisbal”, al nou pavelló.

A les 18 h. Actuació infantil al Teatre
Municipal. “El rei de la casa” de Jordi
Farrés i Jordi Palet. Preu únic: 5 euros
adults i entrada gratuïta fins a 12 anys.

A les 19.30 h. Ball de tarda amb
l’Orquestra “La Principal de la Bisbal”
al nou pavelló.

A les 23.30 h. Sant Crist - Tech 07
(música electrònica) amb Bando (La
influencia), Marc Mazenit (Paradigma
musik), Pelacha vs S.O.L.I.S (Live and
Set), OGI vs Loopin (6 Decks), al
pavelló Molí de l’Esquerrà. Gratuït.

A les 23.30 h. Ball de nit amb
l’Orquestra “La Principal de la Bisbal”
al nou pavelló.                                  >>>

Programa d’actes
Festes del Sant Crist 2007

La Carpa Jove s’instal·larà al pavelló

Molí de l’Esquerrà amb tres concerts

Durant els dies de la Fes-
ta Major, del Sant Crist 2007
la gent jove de Balaguer i co-
marca podrà gaudir dels
concerts que s’han organit-
zat a la Carpa Jove que
s’instal.larà  al pavelló Molí
de l’Esquerrà, al camí de
l’Horta d’Amunt de la capi-
tal de la Noguera.

Els concerts comença-
ran el dijous 8 de novembre
amb l’actuació de “El Gita-
no” acompanyat del
“Combo del Marqués de
Sàrries”, el grup “Malagua-
nyats” i “DJ Pachanga”.

El divendres 9 de novem-
bre, tocarà el torn a la músi-

ca electrònica, amb el Sant
Crist-Tech ‘07, amb la parti-
cipació de Bando (La Influ-
ència), Marc Mazenit (Para-
digma Musik), Pelacha vs
S.O.L.I.S (Live and set), i OGI
vs Loopin (6 Decks).

El dissabte 10 de novem-
bre finalitzaran les actuaci-
ons a la Carpa Jove amb la
Nit de Versions amb els

L’Orquestra Trafic actuarà el dissabte a la Carpa Jove

grups “Oscar Baron & The
Escar Elvi’s Band”, l’Orques-
tra “Trafic” i el grup local
“Maria y sus Cogollos”.

D’altra banda, els joves
van tenir una cita obligada
el passat dissabte 3 de no-
vembre al nou pavelló poli-
valent amb el macroconcert
que van oferir els grups lo-
cals “Blues Fuckers” i “Hot
Numbers”, com a teloners
de “Melendi”, davant de mi-
lers d’assistents al concert
més esperat de la tempora-
da.

Els actes i concerts que
es realitzaran a  la carpa jove
son tots amb entrada gratu-
ïta.

La Carpa Jove va iniciar-
se fa uns anys per tal de do-
nar sortida a les demandes
musicals dels més joves du-
rant la Festa Major, amb di-
versos concerts d’estils di-
ferents.

“Malaguanyats”, grup balaguerí

Els grups locals, la

música electrònica i la Nit

de Versions

protagonistes dels

concerts de la Carpa
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>> DISSABTE dia 10

A les 9 h. Campionat Obert de Petanca,
a la pista de Petanca de sota el Pont
de St. Miquel, organitzat per l’Associ-
ació de la Gent Gran de la Noguera.

A les 9.30 h. Si vols esmorzar bé ...
vine a Balaguer!! Tradicional esmorzar
de germanor amb coca de recapte,
cervesa i sucs de fruita, a la plaça del
Mercadal.

A les 10 h. Torneig escolar d’Escacs
“Memorial Pijoan”, organitzat pel Club
Escacs Balaguer, al Casal de la Gent
Gran.

A les 11 h. Jornada de Lliga Tennis
Taula categoria infantil entre els equips
CTT Balaguer i CTT Molllerussa, al
pavelló del Molí de l’Esquerrà.

A les 12.30 h. Inauguració de l’Hotel
Santuari del Sant Crist de Balaguer.

A les 13 h. Lliurament del Premi Encar-
nació Vila i Premis d’Escacs escolars
“Memorial Pijoan” a la Sala d’Actes
de l’Ajuntament.                            >>>

Programa d’actes
Festes del Sant Crist 2007

Actuaran les orquestres Principal de la

Bisbal, Maravella, Selvatana i Volcan

Les millors orquestres
del panorama musical cata-
là, estaran presents, un any
més a les Festes del Sant
Crist de Balaguer, per tal que
ens deleitin amb els con-
certs de Festa Major i per
amenitzar les llargues sessi-
ons de ball, tant de tarda
com de nit que per segon
any es celebraran a l’envelat
del nou pavelló polivalent,
en el que hi haurà instal·lats
les prop de 160 llotges.

L’envelat obrirà les seves
portes el dijous 8 de novem-
bre amb l’orquestra  Volcan
que iniciarà la Festa d’en-
guany amb dues llargues

sessions de ball , la primera
a la tarda, amb el Ball de la
Gent Gran, i la sessió de ball
de nit, a partir de les 23,30
hores.

El divendres 9, serà la
prestigiosa Orquestra La
Principal de la Bisbal, la res-
ponsable del concert de tar-
da i balls de tarda i nit a l’en-
velat ubicat al nou pavelló.

L’Orquestra Maravella amenitzarà el ball de dissabte

El dissabte 10, l’Orques-
tra Maravella, serà la respon-
sable de la sessió del ball de
tarda i nit, i del concert de
Festa Major a partir de les
17,30 hores, mentre que el
diumenge 11, amb l’actuació
de l’Orquestra Selvatana,
que oferirà el concert de tar-
da, i la llarga sessió de ball
de tarda, fi de festa, a partir
de les 19,30 hores.

Cal dir que la Cobla or-
questra Selvatana serà qui
amenitzarà el Concurs Naci-
onal de Colles Sardanistes
del diumenge al migdia, a la
Plaça del Mercadal, que
cada any organitzen les co-
lles sardanistes de la capital
de la Noguera, i que compta
amb la presència de més de
trenta colles provinents d’ar-
reu de Catalunya.

Totes les sessions de
ball que es fan en el pevelló,
seran gratuïtes.

La Principal de la Bisbal actuarà el divendres

Les millors orquestres
del panorama català
actuaran a l’envelat
ubicat al nou Pavelló
polivalent de Balaguer
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>> DISSABTE dia 10

A les 17 h. Simultànies d’Escacs per
adults, organitzades pel Club d’Escacs
Balaguer, al vestíbul de l’Ajuntament.

A les 17.30 h. Concert de Festa Major
amb l’Orquestra “Maravella” al nou
pavelló, entrada gratuïta.

A les 19.30h. Ball de tarda amb
l’Orquestra “Maravella”, al nou Pavelló,
entrada gratuïta.

A les 22 h. Al Teatre Municipal,  l’Obra
“Lorca eran todos”, dirigida per Pepe
Rubianes. Preus: 16 e Platea i 13 e
Amfiteatre. Entrada jove i gent gran.

A les 23 h. Nit de versions amb “Oscar
Varon & The Escar Elvi’s Band”, “Or-
questra Trafic” i “Maria y sus cogollos”,
al pavelló Molí de l’Esquerrà. Entrada
gratuïta.

A les 23.30 h. Ball de nit amb l’Orques-
tra “Maravella” al nou pavelló. A la
mitja part, Exhibició de Balls de Saló.

>>>

Programa d’actes
Festes del Sant Crist 2007

Més de trenta colles participen al

Concurs Nacional de Sardanes
Un dels actes més popu-

lars i tradicionals, que en-
guany arriba a la seva 46ena
edició, és el Concurs Nacio-
nal de Colles Sardanistes
organitzat pels grups sarda-
nistes de Balaguer i que acull
colles sardanistes d’arreu de
Catalunya, que acudiran, un
any més a la Plaça del Mer-
cadal, per participar en el
darrer concurs de la tempo-
rada, sota les notes musicals
de la prestigiosa Cobla
Selvatana.

El Concurs de Sardanes
es celebrarà el diumenge 11
de novembre a partir de les
12 del migdia a la Plaça del
Mercadal.Concurs de Colles Sardanistes

Mostra de Bonsais, el diumenge 11, al

vestíbul de l’Ajuntament de Balaguer
Com cada any, el diu-

menge 11 de novembre, el
Club Bonsai Balaguer orga-
nitza una magnífica Mostra
de Bonsais al vestíbul de
l’Ajuntament que podrà
contemplar-se des de les 11
del matí fins a les 8 del ves-
pre. Durant tot el dia, prop
d’un centenar de bonsais
dels socis del club balaguerí
donaran un toc de distinció
a l’entrada de la Casa Con-
sistorial de la capital de la
Noguera.

El Concurs de Colles sardanistes es celebrarà el
diumenge 11 de novembre a la Plaça del Mercadal

Mostra de Bonsais
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Bona Festa Major

>> DIUMENGE dia 11

A les 9 h. Concurs de Pesca de Festa
Major, als marges del riu Segre, orga-
nitzat per la Societat de Pescadors
Esportius de Balaguer.

A les 11 h. XXVII Cursa Atlètica “Ciutat
de Balaguer”, organitzada pel Club
Atlètic Maratonians del Segre. Sortida
desde la Plaça del Mercadal.

Des de les 11 h. fins a les 20 h. Mostra
de Bonsais al vestíbul de l’Ajuntament,
organitzada pel Club Bonsai de
Balaguer.

A les 11 h. Exhibició de Billar a 3
Bandes i Lliure, al Casal d’Avis del
carrer Urgell.

A les 11.30 h. Ballada de Gegants i
capgrossos pels diferents carrers de
la ciutat, acompanyats pels Grallers i
la Colla Gegantera.

A les 12 h. Concurs Nacional de Colles
Sardanistes, amb la Cobla Orquestra
“Selvatana”, a la Plaça del Mercadal.

>>>

Programa d’actes
Festes del Sant Crist 2007

El dissabte 10 de novembre, es celebra

l’esmorzar de germanor al Mercadal

A partir de dos quarts de
deu del matí del proper dis-
sabte  10 de novembre, i com
ja és tradicional des de fa
molts anys, es començaran
a repartir un total de més de
300 quilos de coca de sam-
faina i 100 quilos de coca de
sucre, elaborada pels pastis-
sers de la nostra ciutat, jun-
tament amb 60 litres de cer-
vesa  i 150 litres de sucs de
fruita en el decurs de l’Es-
morzar de germanor de la
Festa Major, tot coincidint
amb la celebració del mer-
cat setmanal a la plaça del
Mercadal.

Els porxos de davant de

l’Ajuntament  de la capital de
la Noguera es convertiran,
un any més en el lloc de tro-
bada de molta gent que vol
degustar el producte gastro-
nòmic per excel·lència de la
nostra comarca.

En total, es calcula que
són entre dos mil cinc-cents
i tres mil els noguerencs i
balaguerins que esmorzen

Repartiment de 300 quilos de coca de samfaina

cada any a l’Esmorzar de
germanor de les Festes del
Sant Crist,  acte el qual fa
molts anys que es realitza i
que ha ajudat a trencar aque-
lla vella dita que no agrada-
va massa als balaguerins de
l’època,  i que deia “Si vas a
Balaguer, esmorza primer”,
fent referència a la racaneria
que tenien fama els habi-
tants de la nostra ciutat, de
tal manera que per corregir
la fama, la dita s’ha canviat
per l’actual, que diu: “Si vols
esmorzar bé, vine a
Balaguer”.

L’esmorzar de germanor
de les Festes del Sant Crist
ha anat evolucionant al llarg
dels anys, ja que primer es
repartia algunes peces de
fruita i un ou dur, i amb els
anys s’ha arribat al reparti-
ment de les dues modalitats
de coca, acompanyat també
de begudes.

Esmorzar de germanor

Es repariran 300 quilos
de coca de samfaina i
100 quilos de coca de
sucre entre més de dos
mil comensals
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ASSESSORIA POLO
C/ Barcelona, 80 - BALAGUER

Tel: 973 445 924

GESTIONEM LA VENDA O LLOGUER

DEL SEU PIS O LOCAL

>> DIUMENGE dia 11

A les 12.30 h. Taller de Construcció de
la Cucafera, organitzat per la Colla
Gegantera, a la Plaça del Museu. (En
cas de pluja es farà al vestíbul de
l’ajuntament).

A les 17.30 h. Concert de Festa Major
amb l’Orquestra Selvatana, al nou
pavelló. Entrada gratuïta.

A les 19.30 h. Ball de fi de festa, amb
l’Orquestra Selvatana al nou pavelló,
entrada gratuïta.

A les 21 h. Castell de focs artificials a
càrrec de la Pirotècnia Igual, als
marges del riu Segre.

Durant tots els dies de Festa Major i al
Museu de la Noguera, podrà visitar-se
l’exposició: “Càlida construcció” 1966-
2006, de Jaume Rocamora, produïda
originalment pel Museu d’Art Modern
de Tarragona.

Programa d’actes
Festes del Sant Crist 2007

Els gegants i capgrossos protagonistes

de les ballades de la Festa Major
El proper dijous 8 de no-

vembre, els gegants i cap-
grossos de Balaguer acom-
panyaran als escolars de la
ciutat en l’Ofrena Floral i
posterior ballada  davant del
Santuari en la que serà la
primera de les ballades de la
present Festa Major.

El divendres, 9 de no-
vembre, Festa del Sant Crist,
acompanyaran a la Corpora-
ció Municipal cap al Santua-
ri del Sant Crist, per tal que
assisteixin a la Missa, en ho-
nor al Patró de la capital de
la Noguera i posteriorment
tornaran a acompanyar a les
autoritats fins a la Plaça Mer-
cadal on seran rebuts per
una sorollosa traca, anant
acompanyats per la Cobla
Ciutat de Cervera.

Les ballades finalitzaran
el diumenge 11 de novem-
bre a partir de les 11,30 del
matí acompanyats pels gra-
llers de la Colla Gegantera de
Balaguer. A partir de les
12,30, la ballada de gegants
finalitzarà a la Plaça del Mu-
seu, on es celebrarà un Ta-
ller de Construcció de la
Cucafera, organitzat per la
mateixa Colla Gegantera, i al
que hi podran participar tots
els nens i nenes que ho de-
sitgin.

Les ballades de gegants,
acompanyats pels capgros-
sos són els actes més espe-
rats pels més petits, que en-
dinsats en un sentiment, mig
de sorpresa, mig d’admira-

ció, una dosi de temor i part
d’emoció, els segueixen
pels diferents carrers i pla-
ces de la ciutat.

Els Reis Catòlics, la
Comtessa d’Urgell i el Rei
Moro,  el pagès i la pagesa,

Gegants de Balaguer

la Bepeta del Reng i  el Tonet
de la Garriga i el “Sereno”,
conformen el grup de ge-
gants i capgrossos de la nos-
tra ciutat, que són els grans
protagonistes de la Festa
Major.

La Colla Gegantera organitza un taller de
construcció de la cucafera, el diumenge 11 de
novembre a partir de les 12,30 hores

- ES VEN pis c/ Barcelona, millor que nou, 4 habitacions.
- ES VEN pis al c/ Barcelona, econòmic.
- 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 local comercial 80 m2, c/ St Josep de Calasanç.
- ES VEN casa pairal a Roní (Pallars Sobirà).
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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

Més de 7.500 visitants i més d’un

centenar de cotxes venuts a Firauto’07

Uns 7.500 visitants, pro-
cedents gairebé el 70% de
Balaguer i comarca, el 25%
de la resta de Catalunya i un
5% de l’Estat espanyol, van
passar durant el tercer  cap
de setmana del mes d’octu-
bre pel nou Pavelló Firal de
Balaguer per tal de presenci-
ar el certamen  monogràfic
que es celebrava en el nou
espai firal. Un espai que sens
dubte i segons han manifes-
tat els propis expositors ha
dotat a la Fira d’un aire més
professional.

La clausura de la Fira va
córrer a càrrec de  Miquel

Drifting a l’esplanada dels pavellons

Firauto 2007

La bona climatologia va
propiciar que el públic
assistís en un gran
nombre al pavelló firal
polivalent

Durant tot el cap de
setmana de Firauto, van
ser desenes els vehicles
de veïns de Balaguer i
pobles de les rodalies que
van aprofitar l’estada a la
fira de la ITV mòbil per tal
de poder passar la revisió
del seu automòbil, tal i
com els obliga la llei.

El fet de poder passar
aquesta revisió dels vehi-

cles a la pròpia ciutat ha
estat molt ben acollit pels
balaguerins que cada any,
són més els que utilitzen
aquest servei durant el
cap de setmana que se
celebra la fira d’automò-
bils de segona mà,
Firauto.

Firauto també va
comptar amb una mostra
de vehicles dels anys 50.

La Inspecció Tècnica de

Vehicles present a Firauto

La ITV present a Firauto

Pueyo, Delegat del Govern
de la Generalitat a Lleida que
es va mostrar sorprès davant
la quantitat de vehicles
exposats a la Fira així com
també la qualitat presentada
en general, coincidint i
destacant l’aspecte més
professional de la Fira.

També va voler destacar
l’optimisme mostrat per

part de la majoria dels ex-
positors davant aquesta
nova celebració, la qual cosa
indica que el volum de
facturació i vendes ha estat
important i superior a les
anteriors edicions,  amb un
25% més de vendes que l’any
passat, segons manifes-
taren alguns dels expositors
que han confirmat la seva
presència en l’edició de l’any
que vinent.

Pel que fa a les activitats
paral·leles que l’organització
de la Fira formalitza per tal
d’atreure més públic a la fira,
cal destacar la continuïtat de
dos grans circuits d’exca-
lextric a la zona alta del
pavelló firal, així com la
demostració de Drifting del
dissabte 20 d’octubre que va
fer les delícies dels més
joves, que van gaudir amb
la conducció temerària  i les
derrapades dels cotxes
drifting.
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Conveni per la formació ocupacional de

dones aturades majors de 25 anys
El passat divendres 19

d’octubre va tenir lloc la sig-
natura dels convenis de col·-
laboració entre l’Ajuntament
de Balaguer i la Residència
geriàtrica Sant Domènec, el
centre d’educació especial
Estel i el Consell Comarcal
de la Noguera.

En la signatura d’aquests
convenis hi van ser presents
l’alcalde de Balaguer, Mi-
quel Aguilà; el president del
consell comarcal de la No-
guera, Vicent Font; el pre-
sident del centre d’educació
especial Estel, Carles Profi-
tós i el president de la Re-
sidència Sant Domènec,
Jaume Camarasa.

La signatura d’aquests
convenis ve motivada per la
sol·licitud que està realitzant
l’ajuntament de Balaguer alAcord entre l’Ajuntament i les diferents entitats locals

Signat entre representants de l’Ajuntament de
Balaguer, el Consell Comarcal de la Nogura, l’Estel i
la Residència Geriatrica Sant Domènec

Departament de Treball per
tal d’accedir a un nou
programa de taller d’ocu-
pació adreçat a dones
aturades majors de 25 anys
per a la realització de tas-
ques d’atenció a les per-
sones.

Amb la signatura d’a-
quests convenis entre
l’Ajuntament de Balaguer i
la Residència geriàtrica Sant

Domènec, el centre d’edu-
cació especial Estel i el
Consell Comarcal de la
Noguera es formalitza la
realització de practiques de
les participants al programa
taller d’ocupació.

La inserció laboral del
darrer curs d’aquest col·lec-
tiu ha estat del 100%, així
essent un curs amb un èxit
total.

La formació es realitzarà a Balaguer



20>> P U B L I C I T A T



21<<B A L A G U E R

La Societat Gastronò-
mica del Comtat d’Urgell
ha decidit atorgar el
Caragol d’Or 2007  a
Antoni Siurana i Zara-
goza, exalcalde de Lleida
en reconeixement al seu
suport, a la promoció i
consolidació d’aquesta
festa que amb el temps
s’ha convertit en un
aconteixement de pri-
mera magnitud sempre
amb el caragol com a fil
conductor i estrella.

És prou coneguda la
bona relació que té la
Societat Gastronòmica i
Cultural del Comtat
d’Urgell amb l’Aplec del
Caragol de Lleida, de fet a
l’any 2000 en la seva
segona edició el Caragol
d’Or es va concedir a la
FECOLL en reconeixe-

ment de la seva tasca al
front d’aquest esdeve-
niment.

Més endavant, a l’any
2005 es va concedir el
guardó al Senyor Jordi
Pujol i Soley expresident
de la Generalitat de
Catalunya en reconei-
xement a la seva tasca
Institucional.

La Festa de lliurament
del Caragol d’Or 2007,
tindrà lloc el proper
dissabte dia 17 de no-
vembre.

Atorguen el Caragol d’Or

2007 a l’exalcalde de Lleida,

Antoni Siurana i Zaragoza

Presentació del premi Gargol d’or 2007

Premien l’exalcalde
per la seva tasca a
favor de la celebració
de l’Aplec del Caragol
de Lleida

Jordi Profitós va ser ordenat prevere el

passat 12 d’octubre a Balaguer

El passat 12 d’octubre,
el balaguerí Jordi Profitós
Freixanet va ser ordenat
prevere. L’ordenació tingué
lloc, de mans del bisbe
d’Urgell Joan-Enric Vives, i
amb l’assistència de més de
cinquanta preveres dioce-
sans,  a l’església parroquial
del Sagrat Cor de Balaguer.

Jordi Profitós havia
estat ordenat diaca ara fa
disset anys, i durant tot
aquest temps,  ha servit la
comunitat parroquial de
Balaguer amb sol·licitud i
eficàcia, tant en la litúrgia,
com en la catequesi,  les
colònies d’estiu o el

despatx parroquial. També
ha estat director de Càritas
parroquial de Balaguer
potenciat aquesta institució
i dotant-la d’una major
professionalitat. També ha
estat durant molts anys
professor de religió catòlica
al col·legi públic Gaspar de
Portolà, on s’havia guanyat
l’estima d’alumnes i
professors.

La celebració de
l’ordenació va ser molt
emotiva per a tots els
assistents que, en nombre
de més de mil, van omplir
l’església de gom a gom. Els
cants de la cerimònia van
anar a càrrec de l’Orfeó
Balaguerí, entitat que en
l’actualitat Jordi Profitós
presideix. Després de la
cerimònia, fora de l’església,
es va oferir un petit berenar
a tots els assistents, que van
poder felicitar perso-
nalment el nou prevere.

La mare de Jordi Profitós també hi va ser present

El diumenge següent, 14
d’octubre, dia de la mare de
Déu del Miracle, patrona de
Balaguer, el nou prevere va
cantar la seva primera
missa, també a l’església
del Sagrat Cor. Va estar
acompanyat de mossèn
Ramon Solé, rector de la
parròquia, de Mn. Josep Vilà
i del nou diaca Mn. Joan Pau
Esteban. En la seva homilia,
Mn. Ramon Solé va glossar
amb encert i emoció la
trajectòria del nou prevere.
A l’acabar la celebració, Mn.
Jordi Profitós va rebre els
obsequis de la comunitat
parroquial: una casulla i una
cartera per portar la
comunió als malalts. També
la comunitat educativa del
Col·legi Gaspar de Portolà
va fer el seu obsequi al nou
prevere.

Un moment de l’ordenació

La seva primera missa
la va cantar el passat 14
d’octubre a l’església
del Sagrat Cor de
Balaguer

Bona Festa Major
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TANCAT PER VACANCES

del 12 de novembre

al 2 de desembre

Més de 200 participants a la Festa de

la Bicicleta del passat 27 d’octubre

El passat dissabte, 27
d’octubre es celebrà a
Balaguer la XIXª edició de la
Festa de la Bicicleta.

 De la mateixa manera
que en la passada edició,
aquesta va coincidir amb el
cap de setmana de la prova
ciclista Ermitanyos, prova
ciclista amateur que recull
un circuit en BTT per les tres
ermites de la comarca, Cér-
voles, Montalegre i Sant
Jordi; de manera que es va
aconseguir concentrar un
cap de setmana ciclista més
que popular a la ciutat de
Balaguer.

Amb una participació

que superà els 200
participants de totes les
edats, gracies al bon temps
que va acompanyar durant
tota la tarda de dissabte, és
van realitzar les dues rutes
habituals en bicicleta pels
carrers més diversos de
Balaguer, la primera pel casc
antic de la ciutat i el barris
del secà i el firal, i una segona

200 participants a la Festa de la Bicicleta

pels carrers i barris del marge
esquerra del riu Segre.

Tots els participants van
ser obsequiats amb una
xocolatada per tal de
recuperar esforços un cop
acabada la prova al mateix
parc de la Transegre.

La festa es va tancar amb
un sorteig de bicicletes i
material tècnic a càrrec del
mateix organitzador de la
prova, el club BTT Radical
Interesport de Balaguer.

L’objectiu de la Festa de
la Bicicleta és el que, encara
que només sigui per una
tarda, els balaguerins
deixem el cotxe al garatge i
sortim amb un mitjà de
transport ecològic, sa i
esportiu com és la bicicleta,
passejant pels diferents
carrers i barris de la capital
de la Noguera.

La sortida i arribada al Parc de la Transsegre

Els ciclistes, grans i
petits van recórrer bona
part dels carrers de la
capital de la Noguera
durant tota la tarda

La residència Gerià-
trica Sant Domènec va ce-
lebrar el passat diumen-
ge 21 d’octubre, els actes
commemoratius del seu
25è aniversari.

Ho van fer coincidir
amb la inauguració de
l’ampliació de la residèn-
cia, amb 2.700 metres
quadrats i 50 places més
per a residents.

Per celebrar els 25
anys, l’Associació ha edi-
tat el llibre “25 anys de
compromís”.

L’acte va estar presidit
pel Delegat del Govern de
la Generalitat a Lleida, Mi-
quel Pueyo, el president
de la Diputació de Lleida,
Jaume Gilabert i també
per l’Alcalde de Balaguer,
Miquel Aguilà.

25 anys de la Residència

Geriàtrica Sant Domènec

25 anys de la reidència Sant Domènec
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L’empresa Germans Nieto seleccionada

pel Trofeu “Golden Gypsum 2007”
L’empresa balaguerina

Germans Nieto dedicada al
guix i l’escaiola des de la seva
creació l’any 1960, ha estat
seleccionada pel VI Trofeo
Golden Gypsum 2007.
Aquest trofeu va néixer amb
l’objectiu de premiar i reco-
nèixer la professionalitat
dels usuaris finals dels pro-
ductes i sistemes Placo.

El trofeu es presenta en
tres modalitats, la de guix,
la de placa de guix laminat i
la d’innovació.

Germans Nieto han estat
la única empresa catalana en
la secció de guix selecciona-
da per la gran final  que es
celebrarà a Canàries a finals
d’aquest mes de novembre,
on s’escolliran els millors
d’entre els 19 projectes fina-
listes, dels quals 7 pertanyenEls Germans Nieto a la capella de Flix

L’empresa balaguerina ha estat seleccionada per la
restauració de l’església de la masia de Flix,
propietat de la família Porcioles-Buixó

a la categoria de guix a la que
participa l’empresa balague-
rina.

El projecte seleccionat
de Germans Nieto és l’engui-
xat de l’església ubicada a la
masia de la Finca de Flix que
data del segle XII, i que és
propietat de la família
Porcioles-Buixó.

La restauració realitzada
ha consistit en la neteja de

tota la superfície i rascat del
guix després, tot respectant
el disseny com l’antiguitat
dels materials existents. Les
arestes de les voltes s’han
fet amb làmines de fusta
posteriorment enguixades.
De l’obra de la capella de Flix
però, cal destacar sobretot,
la restauració de la cornisa
amb el seu escacat i els ca-
pitells de les pilastres.

Detall dels capitells d’escaiola de l’església de Flix
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Costers del Sió acaben la verema

2007, amb un raïm de molta qualitat

Les Bodegues Costers
del Sió han donat per finalit-
zada la verema 2007 a la seva
finca de Flix, ubicada al ter-
me municipal de Balaguer.

Les previsions inicials
no s’han vist alterades per la
climatología dels darrers
dies, obtenint, d’aquesta
manera un raïm d’una gran
qualitat, tant des del punt de
vista de l’estat sanitari com
de la maduració fenòlica
aconseguida.

A les excel·lents con-
dicions del raïm, fruit del
treball realitzat durant tot
l’any al camp, sota la direcció
técnica de l’enòloga Valva-

nera Martínez de Toda, s’hi
ha d’afegir la cura que es té
en el moment de la recepció
de la materia prima a la
bodega, on tot el rail ha pasta
per una taula de selecció de
qualitat.

Tots aquests compo-
nents fan preveure l’ob-
tenció d’uns vins de gran
qualitat, amb una gran

Costers del Sió

expressió aromàtica, de
color i d’estructura, que en
els propers mesos s’aca-
baran de perfilar.

El celler Costers del Sió i
les seves vinyes, que per-
tanyen a la Denominació
d’Origen Costers del Segre,
s’enclaven dins d’una finca
familiar de 600 hectàrees,
situats a Flix entre la Ribera
del Sió i la Serra del
Montsec.

El projecte vitivinícola va
iniciar-se l’any 1998, amb la
plantada de les primeres
vinyes Garnatxa negra.

Actualment a les vinyes
es combina el cultiu de les
varietats Syrah, Ull de
Llebre, Garnatxa negra,
Merlot, Chardonnay, Pinot
Noir i Cabernet Sauvignon,
essent aquestes les varietats
que podem trobar a les
bodegues Costers del Sió,
entre els seus vins.

Verema a la Finca de Flix

La bona climatologia i
l’excel·lent raïm fan
preveure un vi de gran
qualitat de la collita
d’enguany

Unes setanta-cinc
persones van presenciar
en directe, i a la sala
d’actes de l’ Ajuntament,
el tradicional sorteig de
les llotges que ompliran
el Nou Pavelló durant els
dies de la Festa Major a
partir del dia 8 de no-
vembre amb les diferents
actuacions de les millors
orquestres del moment,
la “Volcan”, la “Principal
de la Bisbal”, la “Mara-
vella” i “Selvatana”, con-
vertint-se en un extraor-
dinari Envelat.

Enguany, ha estat
l’any que més llotges
s’han demanat per part
dels  interessats. Un total
de cent cinquanta-dos
llotges, amb capacitat per
a sis persones cadascuna
d’elles, ompliran el pa-

velló i donaran cabuda a
tothom que desitgi
presenciar les anome-
nades actuacions pre-
vistes en el Nou Pavelló,
als antics terrenys
d’Impacsa.

Cal recordar que pels
concerts de tarda, l’or-
ganització munta tot un
pati de butaques a la pista
de ball per tothom que no
tingui llotja reservada i
recordar també que tots
els actes de l’envelat són
gratuïts.

Sorteig en directe de les 152

llotges de l’envelat per les

Festes del Sant Crist 2007

Sorteig de les llotges de l’envelat 2007

En aquesta Festa
Major 2007 s’han
venut més llotges que
mai, amb 152 espais
per a sis persones
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Bona Festa MajorBona Festa Major
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c/ Sant Crist, 22 baixos, cantonada Dr. Fleming

Tel./Fax 973 451 393 - 25600 BALAGUER

LA PROMESA DE PILATES:

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

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

CONSULTAR HORARIS

Vicent Font lliura els premis Jove

Emprenedor de la Noguera 2007

Amb l’objectiu de fo-
mentar l’esperit d’empresa
entre els joves de la comar-
ca i d’estimular i promoure
els valors que distingeixen
les empreses i activitats eco-
nòmiques en general, el
Consell Comarcal de la No-
guera mitjançant l’Oficina
de Serveis a la Joventut ha
decidit atorgar el VII Premi
Jove Emprenedor  a l’empre-
sa:  Caldereria i Manteniment
Subirada, S.L.

L’ empresa es dedica  a la
fabricació de materials de
caldereria, fabricació d’es-
tructures en ferro, tuberies
d’acer e inoxidables, fabrica-

ció i muntatge per tot tipus
d’instal·lació industrial.

Tanmateix el jurat ha
atorgat un accèssit a: El Dien
S.C.P., Restaurant el Dien de
Vallfogona de Balaguer, per
la seva oferta culinària que
combina receptes tradicio-
nals amb receptes cuina
d’autor.

La passada setmana, el

Restaurant el Dien de Vallfogona amb l’accèssit

president comarcal, Vicent
Font, va lliurar els corres-
ponents premis als gua-
nyadors

El jurat estava format pel
president del Consell
Comarcal de la Noguera,
Vicent Font; la consellera de
Cultura i Joventut del
Consell Comarcal de la
Noguera, Eva Maza; el
representant de la Secretaria
General de Joventut de la
Generalitat de Catalunya,
Manel Ros , el representant
de la Caixa de Pensions de
Barcelona, Joan Picanyol; la
representant dels Serveis de
Promoció Econòmica del
Consell Comarcal de la
Noguera,  Mireia Carrera i el
Coordinador de Joventut del
Consell Comarcal de la
Noguera, Antoni Rodés.

Així doncs, un any més
s’han premiat a joves
empreses de la comarca.

Vicent Font i un representant de l’empresa Subirada

El Premi d’enguany ha
recaigut sobre l’empresa
de Balaguer “Caldereria
i Manteniment Subirada
S.L.”

El proper diumenge
11 de novembre, Vilanova
de Meià acollirà una nova
edició de la Fira de la Per-
diu, una de les més anti-
gues que es coneixen.

Els actes començaran
a les 9 del matí amb

l’obertura de la fira, amb
l’exposició i venda de per-
dius i de tot tipus d’avi-
ram.

Durant el matí es farà
la mostra canina Des-
filcan 2007, així com una
exhibició de tir amb arc,
amb el grup d’Arquers
d’Artesa de Segre.

També cal destacar
els concerts de música
tradicional, les forques del
Forcaire d’Alentorn, i les
parades d’alimentació ar-
tesanal com el formatge,
embotits i mel.

Vilanova de Meià es prepara

per una nova Fira de la

Perdiu, l’11 de novembre

L’aviram és el protagonista a la Fira de la Perdiu

Una fira amb la
exposició i venda de
perdius i de tota
mena d’aviram i
productes artesans
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Presentat el CD “Mostra de Grups de la

Noguera” gravat en directe a Térmens

El Consell Comarcal de
la Noguera, va presentar la
passada setmana el
Compact Disc “Primera
Mostra de Grups de la No-
guera”. Aquest CD va ser en-
registrat, en directe, a la lo-
calitat de Térmens en el de-
curs de la realització de la
primera edició de la Co-
marcalada 2006.

En aquest recopilatori,
del qual se n’han fet un mi-
ler de còpies, un total de 9
grups de la comarca de la
Noguera, Blues Fuckers, Ori-
ol Foll, Edurne López i Josep
Maria Porte, Hot Numbers,
Els trapelles, Silent Season,

Esbat, 7DRock i Cercavins
interpreten diferents i variats
estils musicals com ara el
blues elèctric amb rock’n’roll
i funky, música melòdica,
rock gòtic, punk, hardcore,
ska-rock, versions i folk rock.

L’edició d’aquest CD
compta amb la col·laboració
de l’IMPIC, de la Fundació
Margarida de Montferrato, la

Portada del CD

Secretaria General de la Jo-
ventut, l’Ajuntament de
Térmens i l’Associació de
Joves Konjovent.

Des del Consell Comar-
cal creuen que aquesta pot
ser una bona eina per fer di-
fusió de la creativitat musi-
cal dels nostres joves alhora
que una bona tarja de pre-
sentació per aconseguir fu-
tures actuacions.

El grup Blues Fuckers, de
Balaguer, com a guanyadors
del primer concurs de
música jove de la Noguera,
celebrat durant la Comar-
calada de Térmens, han
enregistrat una maqueta
que de ben segur els obrirà
moltes portes en el complex
món discogràfic.

Aquest grup va actuar de
teloners de Melendi, junt
amb Hot Numbers, en el
passat concert del 3 de
novembre a Balaguer.

Un moment de la resentació del CD

El treball discogràfic
l’interpreten un total de
9 grups de diversos
estils musicals de la
comarca de la Noguera

L’Institut Català del
Sòl ha iniciat el procés de
licitació de les obres de la
segona fase de restaura-
ció de l’església de Sant
Miquel de Camarasa.

El pressupost d’a-
questa obra és de 240.000
euros i els interessats en
portar a terme les obres
d’aquesta església d’estil
romànic, amb alguns ele-
ments gòtics, tindran sis
mesos per fer-ho.

Aquesta restauració
forma part de l’acord en-
tre el Departament de Po-
lítica Territorial i Obres
Públiques i el de Cultura,
i que té com a principal
objectiu, el parar el dete-
riorament progressiu
dels nuclis antics i dels
entorns monumentals de
les diferents poblacions

catalanes.
El finançament d’a-

questa segona fase de les
obres de millora de l’es-
glésia, anirà a càrrec de
l’Ajuntament de Cama-
rasa i de l’Incasòl , a parts
iguals, tal i com ja va fer-
se en la primera fase.

La intervenció preveu
la recuperació i construc-
ció de murs, la substitu-
ció de lloses en mal estat
i la construcció de les no-
ves cobertes de les cape-
lles.

L’església de Sant Miquel de

Camarasa serà rehabilitada

per l’Institut Català del Sòl

Camarasa

L’obra, que costa
240.000 euros, serà
finançada a parts
iguals entre l’Incasol
i l’Ajuntament
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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

• Especialitat en esportistes

• Exploracions adults/infants

• Estudis computeritzats de

la marxa

• Plantilles personalitzades

• Cirurgia ungueal

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

• Ulls de poll

• Ungles clavades

• Berrugues

• Reflexologia

Presenten l’estudi sobre el Diagnòstic

Comunitari de la ciutat de Balaguer

El passat dia 18 Creu
Roja a La Noguera va presen-
tar, a la Sala d’Actes de
l’Ajuntament de Balaguer,
els resultats de l’estudi en-
carregat a la Universitat de
Lleida sobre el Diagnòstic
Comunitari de Balaguer.

L’estudi presentat, rea-
litzat pels doctors Jordi
Domingo, Jordi Garreta i
Anna Mata, constitueix la
primera fase del Pla de
Desenvolupament Comu-
nitari de Balaguer, finançat
per la Direcció General
d’Acció Social i Ciutadania
de la Generalitat, i es basa
en el les dades obtingudes

pels autors sobre la base de
607 enquestes a la ciuta-
dania de Balaguer, i diverses
entrevistes en profunditat i
grups de discussió amb
representants de diverses
entitats balaguerines.

A partir de l’anàlisi de les
dades que inclouen opi-
nions valoratives de per-
sones i entitats així com

L’objectiu és consolidar la xarxa d’entitats de Balaguer

dades objectives, els autors
van fer un conjunt de
propostes orientatives per a
ser incloses en el Pla de
Desenvolupament comu-
nitari amb l’objectiu de
dinamitzar la vida associativa
de la ciutat i de millorar la
qualitat de vida ciutadana,
com ara la creació de taules
sectorials de les entitats per
millorar la seva coordinació,
l’habilitació de locals i
espais per a aquestes
entitats amb el recolzament
dels recursos de l’Ajun-
tament, etc.

L’objectiu bàsic d’aquest
pla de desenvolupament
comunitari és impulsar i
consolidar la xarxa d’entitats
i associacions de tota mena
presents a la ciutat de
Balaguer, com un element
clau en la resolució dels
problemes existents.

Presentació del Diagnòstic Comunitari de Balaguer

L’Estudi ha estat
realitzat pels doctors
Jordi Domingo, Jordi
Garreta i Anna Mata de
la Universitat de Lleida

La veïna de Montgai
Herminia Mercè Cama-
rasa va néixer el 17 d’oc-
tubre de 1907 i és la pri-
mera àvia centenària de la
població noguerenca.

Per aquest motiu
l’Ajuntament de Montgai
li va fer un emotiu
homenatge, acompa-
nyada de le seva família,
amics i veïns del poble,

lliurant-li una placa
commemorativa i una
medalla de plata, en motiu
del seu aniversari.

Montgai ret homenatge a

una veïna centenària

Herminia Mercè Camarasa, centenària de Montgai

Herminia Mercè
Camarasa és la
primera àvia de
Montgai en arribar a
l’edat de cent anys
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La Biblioteca de Balaguer us recomana

la lectura dels següents llibres

Versió actualitzada i
sorprenent del clàssic
cinematogràfic King
Kong.

Segur que molts ja
coneixeu la història d’a-
quest goril·la gegant que
viu en una remota illa i que
viu emocions molt inten-
ses que acaben amb un
dels finals més famosos
del cinema mundial.

Anthony Browne és un
il·lustrador magnífic i així
ho plasma en aquest llibre,
aportant meravellosos i
tendres dibuixos de la
història d’aquest goril·la.
L’autor és conegut a tot el
món i ha rebut premis tan
prestigiosos com el Hans
Christian Andersen, Kate
Greenaway i Kurt Mas-
chler, entre d’altres al llarg
de la seva carrera.

El racó del poeta

King Kong

Autor: Anthony Browne

Gènere: Infantil
(entre 11 i 13 anys)

La elegancia del erizo

Autor: Muriel Barbery

Gènere: Novel·la

Puc sembrar rovellons

al meu jardí?

Autor: Enric Gràcia

Gènere: Bolets

Al número 7 del carrer
Grenelle a París, res no és
el que sembla. Dos dels
seus habitants amaguen
un secret: Renée, la
portera i Paloma una
nena de només 12 anys
però extraordinàriament
intel·ligent, porten una
vida molt solitària fins
l’arribada d’un home molt
misteriós que unirà les
seves vides, essent dos
ànimes besones.

Una novel·la optimis-
ta, ens revel·la la manera
de sobreviure gràcies a
l’amistat, l’amor i l’art.
L’autora,  s’ha convertit en
tota una revelació del
panorama literari francès
i amb aquest llibre ha
guanyat el Premi dels
Llibreters, a més de ser un
dels més venuts de l’any.

El micòleg Enric Gràcia
recull en aquest llibre les
preguntes sobre bolets
que li han formulat els
alumnes de la universitat,
els assistents a les seves
conferències i la gent del
carrer. Sabíeu que és
possible sembrar bolets?
Que és millor collir els
bolets, tallant-los o arren-
cant-los? I moltes pregun-
tes més que de ben segur
us heu fet tots algun cop i
que us ajudaran a conèixer
millor el món que envolta
aquests fongs tan apre-
ciats.

Tant es pot llegir d’una
tirada com fer consultes
per resoldre dubtes. I si
vau venir a la biblioteca a
sentir l’Enric Gràcia, segur
que encara teniu més
ganes de llegir-lo, no?.

Miquel Trilla

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

Indesinenter
Conversa 2007

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

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

Sacsegem el món cada dia més
amb dures paradoxes on hi primen
el valor d’immediateses, el vertígen,
el ble que cal encendre per seguir
lluitant per a ser el més bo,
el més ràpid, el famós,
el més perfecte i distint.
Opinem, conversem, discutim.
Teoritza el món. Especula.
El seu port és material.
Però segueixen pujant,
cada dia a casa teva,
del més petit al més gran.
Al teu tossal,
entre els enigmes que jeuen
al costat de cada pedra,
hi fan cap totes les races,
atabalats i curiosos,
mestissatges del voler,
còctels de llum emesa
entre sensors incapaços
de detectar-ne el per què.
Necessitem creure.
Seria tan senzill... Seria això:
La plana normalitat d’allò que és natural,
autèntic de per si,
col·loquial, inflat de sentit comú.
Però el món és tant distint...
Ara mateix,
si et parlo de tu, em diran irreverent,
si de Vos semblaré cerimoniós.
Saps què?Ja no entenc res.
Potser una miqueta a Vos,
potser una mica a la fe.
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La Ràpita
Casa adossada 200
m2, 3 hab., 2 banys,
portes roure, calf. ind.

gasoil, terra gres
porcelanosa, llar de foc.

Zona c/Urgell
Ref. 40250

Pis 130m2, 4 hab., 2
banys, terra gres, calf.
central, pàrking doble

tancat (opcional).

Zona Pere III
Ref. 40212

Preciós pis 90 m2, 3
hab., cuina-office,

menjador-sala, balcó
gran, calf. ind. gas, terra

gres.

Zona c/Girona-La
Plana

Àtic en construcció, 1
hab., gres, portes

roure,opció garaig,
terrassa 75 m2.

OPORTUNITAT!!

La Sentiu

Casa de 3 plantes, 250 m2, cuina ameri-
cana, 4 hab., 2 banys.
Moltes possibilitats.

Zona Escola Pia
Ref. 40260

Adossada, seminova,
290m2, 4hab., 3 banys,

terrassa, jardí,
garaig.Moblada.

Castellserà
Finca de 60.000 m2,

plantat de alfalfa.
Magatzem amb aigua.

Zona Riu Ref.
40243

Fantàstic pis de 90 m2,
4 hab., 2 banys, terra

gres, ind. a gas,
mobles, balcó.

Zona Mercadal
Ref. 40230

Pis de 155 m2, 5
hab., 2 banys,

acumulador, terra
gres, doble vidre,

cuina-office,.

Zona Renfe
Apartament i estudi

amb pàrking,
totalment a estre-

nar, parquet, bomba
fred/calor. Piscina

comunitària.
Traster.

El Teatre acull la Trobada de Corals

de Casals de la Gent Gran de Lleida
El passat dijous 25 d’oc-

tubre va tenir lloc al Teatre
Municipal de Balaguer la 17a
Trobada de Corals de Casals
de la Gent Gran de les Terres
de Lleida.

L’acte va comptar amb la
presència d’Ismael Orús,
president del Casal d’Avis de
la Gent Gran de Balaguer,
Montse Serra, regidora dels
serveis socials de l’Ajunta-
ment de Balaguer, Vicent
Font, president del Consell
Comarcal de la Noguera i
Tomàs Pujol, director dels
serveis territorials a Lleida
del departament de governa-
ció i administracions públi-
ques de la Generalitat de
Catalunya.

Les trobades de les
corals dels diferents casals
de la gent gran són anuals iEl Treatre de Balaguer presentava un ple total

Un total de 400 cantaires de nou localitats
lleidatanes van aplegar-se a la 17ena Trobada de
Corals dels Casals de la Gent Gran de Lleida

aquest any a Balaguer van
participar-hi uns 400 can-
taires d’un total de nou
poblacions: Lleida, Les
Borges Blanques, Tàrrega,
Cervera, Ponts, Tremp, La
Pobla de Segur, El Pont de
Suert i Balaguer.

La ciutat de Balaguer ja
va acollir una altra trobada
de corals de casals de la gent
gran l’any 1999, concre-

tament a l’Església de Sant
Domènec. Davant l’alta
participació de grups,
enguany es va fer al Teatre
Municipal ja que aquest
equipament compta amb un
total de 700 localitats.

El Departament de Be-
nestar i Família de la Ge-
neralitat és qui organitza
aquestes trobades, que cada
cop apleguen a més gent.

Un moment de la Trobada de Corals

Crta.
Menàrguens

Torre 142m2 + 10.000
m2 de terreno, 3hab.,

cuina-office, magatzem.
Reformada.
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El Teatre acull tres representacions

durant les Festes del Sant Crist

El Teatre Municipal de
Balaguer tindrà una lluïda
d’activitats durant els dies
de les Festes del Sant Crist,
d’aquesta setmana.

Les activitats al teatre
s’iniciaran el dijous 8 de no-
vembre a partir de 2/4 d’11
de la nit amb l’actuació del
grup musical “Fam de Funk”.
Un concert de música funk i
jazz fusió, en llengua catala-
na, i que presenta el disc que
porta el mateix nom de la
formació musical “Fam de
Funk”. L’entrada per aquest
concert és de 6 euros.

Els actes continuaran el
divendres 9 de novembre,

amb l’actuació infantil «El rei
de la casa» de Jordi Farrés,
Pep Farrés i Jordi Palet. El
preu de l’entrada serà de 5
euros pels adults, mentre
que els nens i nenes fins a
12 anys, tenen l’entrada gra-
tuïta. L’espectacle que gira
sobre la gelosia entre ger-
mans i sobre el desig de po-
der, començarà a partir de les

L’obra «Lorca eran todos»

6 de la tarda del divendres
de la Festa Major.

La darrera de les actuaci-
ons que el Teatre acollirà per
les Festes del Sant Crist serà
la representació de l’obra de
Teatre «Lorca eran Todos»,
dirigida per Pepe Rubianes i
que vol ser un homenatge a
tots aquells que van treba-
llar en la investigació del fi-
nal del poeta Garcia Lorca.
La representació començarà
a partir de les 10 de la nit del
dissabte 10 de novembre.

Aquestes tres actuaci-
ons formen part del Cicle de
Tardor del Teatre Municipal,
que finalitzarà el proper dia
16 de desembre, amb la re-
presentació de l’obra «Carta
d’una desconeguda» obra
de Fernando Bernués, pro-
tagonitzada per Emma
Vilarasau, entre d’altres ac-
trius del panorama teatral
català.

El grup “Fam de Funk”

Música, actuacions
infantils i teatre
conformen una
programació per a tots
els gustos

El grup de teatre La
Boira de Térmens celebra
el seu desé aniversari,
representant la primera
obra que van interpretar
en aquell mes d’octubre
de 1997, «El trampós
entrampat», de Nick
Hassy.

Per aquesta històrica
representació, el grup de
Térmens ha intentat

ajuntar a totes les actrius
i els actors que han anat
participant en les dife-
rents representacions
d’aquests deu anys, de
creació del grup.

Aquesta divertida
obra teatral es repre-
sentarà el proper diu-
menge 18 de novembre a
les 6 de la tarda, al Pavelló
Poliesportiu de Térmens.

El grup teatral La Boira

celebra el seu desé aniversari

Grup La Boira de Térmens
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L’obra de Jaume Rocamora pot

contemplar-se al Museu de Balaguer

El passat divendres 19
d’octubre va tenir lloc al
Museu Comarcal de la No-
guera, la inauguració de l’ex-
posició «Càlida Construcció
1966-2006» de Jaume Roca-
mora.

L’acte de la inauguració
de l’ex-posició de Jaume
Rocamora va anar a càrrec
de l’alcalde de Balaguer,
Miquel Aguilà, acompanyat
de la regidoria de CUltura,
Angels Missé i per la resta
d’autoritats locals i co-
marcals.

Per a en Jaume Ro-
camora aquesta exposició
de pintura, suposa un punt i

a part en la seva trajectòria,
un repàs a la seva obra que
ha de servir per a encaminar
la seva obra futura pro-
posant una mirada retros-
pectiva del camí recorregut
per l’artista en els darrers
quaranta anys de carrera
professional.

Es tracta d’una reflexió
que s’inicia des del moment

Obra de Jaume Rocamora

i l’obra actuals, que
defineixen i omplen de
significats tota la seva
trajectòria anterior.

La mostra fou inaugu-
rada al Museu d’Art Modern
de Tarragona i arriba ara a la
capital de la Noguera, on es
podrà visitar fins al proper
diumenge 18 de novembre.

Jaume Rocamora pas-
sarà a exposar seguidament,
després de Balaguer, a les
ciutats de Madrid i a Utrech.

Els horaris de visita de
l’exposició que es troba a la
Sala d’Exposicions Tempo-
rals del Museu de la Noguera
són els dies feiners pel matí
d’11 a 14 hores, i per les
tardes de 18.30 a 20.30 hores,
mentre que els diumenges i
festius, està obert d’11 a 14
hores. Els dilluns, el Museu
està tancat.

Un moment de la inauguració de l’exposició

L’exposició inaugurada
el passat divendres 19
d’octubre pot
contemplar-se fins el
proper 18 de novembre

El passat diumenge
28 d’octubre el Teatre
Municipal de Balaguer
continuà el 7è Cicle de
Cinema Infantil amb la
projecció de la pel·lícula
«Shrek tercer». El cicle
que es va iniciar el 14
d’octubre el formen
pel·lícules infantils ac-
tuals, de recent estrena, i
que tenen per denomi-
nador comú que totes
són doblades al català.
«Shrek tercer» va ser la
tercera pel·lícula que es
projectà del cicle.

El 7è Cicle de Cinema
Infantil es completarà
amb les pel·lícules «La
teranyina de Carlota» a
finals de novembre i
«Ratatuille» el 2 de
desembre.

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 desfavorable
per al català com és la
indústria cinematogràfica
i el doblatge de pel·lícules
en general. Al mateix
temps, donant satisfacció
als més petits.

Continua el Cicle de cinema

infantil al Teatre Municipal

amb “Shrek Tercer”

Shrek Tercer va projectar-se al Teatre

Falten les projeccions
de “La teranyina de
Carlota” a finals de
novembre i el 2 de
desembre “Ratatuille”
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La biblioteca de Balaguer finalitza

el programa “Nascuts per llegir”

El passat dimecres 24
d’octubre a 2/4 de 7 de la tar-
da va tenir lloc a la Bibliote-
ca Margarida de Montferrat
l’activitat infantil «El solet ri-
aller» a càrrec de Roger
Tugues dins del programa
Nascuts per Llegir.

Aquesta va ser l’última
de les activitats del projecte
Nascuts per Llegir, un pro-
jecte que va iniciar-se a la
Biblioteca l’any 2005.

A través de cantarelles,
dibuixos i contes curts, el
contacontes Roger Tugues
va iniciar a infants de 0 a 3
anys en el fascinant món dels

Un moment del «Solet rialler»

La Biblioteca finalitza el programa «Nascuts per llegir»

Amb l’activitat “El solet
rialler” a càrrec de Ro-
ger Tugues, va finalitzar
el programa el passat 24
d’octubre

Durant aquest mes de
novembre continua l’ac-
tivitat setmanal de les Au-
les d’extensió Università-
ria per a la Gent Gran de la
Noguera amb les inter-
vencions de l’historiador
Ramo Usall. El 7 de no-
vembre parlarà sobre la
“Història dels Països Ca-
talans: 1707-2007, 300
anys de la Batalla

d’Almansa”. El 14 de no-
vembre parlarà sobre
“Una aproximació als
conflictes de la Mediter-
rània”, mentre que el 21
de novembre acabarà les
seves intervencions amb
“Els Balcans, de la guerra
a una incerta pau”.

Les aules compten
amb una seixantena
d’inscrits.

Continuen les Aules

Universitàries de la Noguera

Aules universitàries de la Noguera

contes i la imaginació. Com
va arribar la lluna al cel o
quins problemes tenia el gat
negre de la bruixa Brunilda
són alguns dels misteris que
va copsar l’atenció de prop
d’un centenar de persones
que van assistir a l’activitat.

La Biblioteca Margarida
de Montferrat de Balaguer

destaca per organitzar du-
rant l’any gran quantitat d’ac-
tivitats per tal de fomentar
el plaer per la lectura, tant als
més petits de la casa, com
també als grans.

En aquest aspecte cal
destacar que durant el curs
escolar també porta a terme
activitats com l’Hora del
Conte i diferents xerrades
com la que va tenir lloc el
mes passat sobre els bo-
lets., a càrrec del col·la-
borador de Televisió de
Catalunya, i més concreta-
ment del programa, Caça-
dors de Bolets, Enric Gracia.

Entre les altres activitats
organitzades també per la Bi-
blioteca Margarida de
Monferrat de Balaguer cal
destacar també el programa
que va començar de nou el
passat mes de setembre,
com son les Trobades del
grup de Lectura.
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El Centre Excursionista de Balaguer

celebra la sortida “Escampada 2007”
El passat 21 d’octubre va

tenir lloc la sortida més em-
blemàtica del Centre, que
coneguda amb el nom
«d’Escampada» es celebra
cada any en aquestes dates.

Es tracta d’una sortida
social, de tota la gent del
Centre, amics, parents i sim-
patitzants, que es troben per
fer una excursió apta per a
tothom -els més grans, els
menys grans, els joves i els
infants; els que caminen
molt, els que no caminen
tant, els que esquien, els que
escalen- tots es van trobar
per passar plegats una dia-
da festiva caminant tots
junts, estrenyent encara
més, gairebé sense adornar
s’en, els llaços de com-
panyerisme i amistat.

Aquest any la sortida vaUna sortida apta per a totes les edats

És una sortida social, de tota la gent del Centre que
se celebra anualment, i a la que hi van participar
més de 50 participants de Balaguer i comarca

tenir lloc al Congost de
Collegats, al Pallars, on es
van visitar les restes de
l’antic monestir de Sant Pere
de les Maleses, la cova de la
Serpent i la impressionant
panoràmica del congost vist
desde dalt, amb les seves
formacions de conglome-
rats que li confereixen
aquest aspecte tant par-
ticular. Ja al darrer tram de

l’excursió es va tenir ocasió
d’admirar la roca de
l’Argenteria, que va ser font
d’inspiració per Jacint
Verdaguer o per Antoni
Gaudí.

Després de la caminada,
els més de cinquanta
excursionistes, van compar-
tir un dinar de germanor a
Claverol, així finalitzant
aquesta sortida.

Participants a l’Escampada 2007
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El Balaguer millora el seu joc i guanya

quatre punts en els dos últims partits

FUTBOL >> L’equip
d’Emili Vicente guanya
per 0-1, al camp de la
Rapitenca i empata a
casa amb el sempre
difícil Santboià

01/11/2007

RAPITENCA 0
BALAGUER 1
04/11/2007

BALAGUER 0
SANTBOIÀ 0

Classificació

Tercera Divisió

1. Sant Andreu ......... 24

2. Reus ...................... 24

3. Barcelona B ......... 24

4. Blanes ................... 20

5. Premià .................. 19

6. Igualada ................ 18

7. Castelldefels ........ 17

8. Pobla Mafumet .... 16

9. Europa ................... 15

10. Manresa .............. 14

11. Rapitenca ........... 14

12. Santboià ............. 14

13. Palamós .............. 12

14. Masnou ............... 12

15. Vilanova .............. 11

16. Manlleu ............... 11

17. Cassà .................. 11

18. Banyoles ............. 10

19. Balaguer ............... 9

20. Mataró ................... 8

Golejadors del

C.F. Balaguer

1. Parra ................... 3
2. Ivan López .......... 1
3. Kike .................... 1
5. Gabernet ............ 1
6. Isaac ................... 1
7. Gallardo .............. 1

Un gol de Gallardo,
de falta directa en el
darrer minut de l’en-
contre jugat a La De-
vesa, davant la Rapi-
tenca, va donar la pri-
mera victòria fora de
casa, de la temporada,
i tres punts molt im-
portants de cara a la
classificació del
Balaguer.

Propers encontres

David Gallardo

11/11/2007 --  12h
Camp Municipal de

Masnou

Masnou | Balaguer
-------------------------------------

18/11/2007  --  17h
Camp Municipal de

Balaguer

Balaguer | Manlleu

El Balaguer ha sumat
quatre dels darrers sis punts
en joc, tot i que continua a la
part baixa de la classificació,
donat que els seus rivals di-
rectes també han tret uns
resultats positius en els dar-
rers partits.

del Balaguer tot i jugar amb
un home menys, per l’expul-
sió d’Usall al minut 58, van
sorprendre els locals en el
darrer minut del partit, quan
Gallardo va marcar de falta
directa, donant els tres punts
per un Balaguer molt neces-
sitat.

D’altra banda, el passat
diumenge, els balaguerins
van rebre a casa al Santboià,
un equip que va aconseguir
l’empat que va estar buscant
durant tot el partit, amb un
joc ultra defensiu i gairebé
renunciant a l’atac.

Els locals no van saber
trencar la teranyina defensi-
va dels visitants, un els
equips amb més pressupost
de la categoria i que cada any
és un dels candidats a fer l’as-
cens a Segona B.

Els balaguerins van
aconseguir una important
victòria, la primera de la tem-
porada, el passat dijous 1 de
novembre al camp de La
Devesa, davant  l’equip de la
Rapitenca.

Els jugadors de l’equip

Imatge d’arxiu

Imatge d’arxiu
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V. X. ADSUAR

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

Agència OficialMercedes-Benz

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

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

El Cristec recull dos noves derrotes

davant el Sant Andreu i La Floresta

FUTBOL SALA >> Els
balaguerins no acaben
de retrobar el camí de la
victòria davant dos dels
millors equips de la
categoria

15/01/2007

SANT ANDREU 6

CRISTEC 2

15/01/2007

CRISTEC 2

LA FLORESTA 5

Propers encontres

10/11/2007 --  16’30h Pavelló Municipal de Balaguer

Balaguer Cristec | Nàstic de Tarragona
---------------------------------------------------------------------------------------
17/11/2007  --  16’30h Pavelló Municipal de Balaguer

Balaguer Cristec |P.B. de Castelldefels

Nova derrota del Cristec,
aquesta vegada davant el
Sant Andreu segon classifi-
cat de la competició, per 6
gols a 2, en partit correspo-
nent a la cinquena jornada
de la Nacional B.
 Després d’una primera
meitat on els balaguerins
van ficar contra les cordes el
St. Andreu, la gran actuació
del jugador local Kiko en la
segona meitat, marcant
quatre dianes en aquest

El Cristec va perdre davant la Floresta

El proper diumnege
11 de novembre, dins del
programa de festes del
Sant Crist 2007, es cele-
brarà la 27 ena edició de
la Cursa Atlètica del Sant
Crist, organitzada un any
més pel Club Atlètic
Maratonians del Segre, i

patrocinada per l’Ajunta-
ment de Balaguer.

La cursa començarà a
partir de les 11 del matí
amb un doble recorregut,
un pels més ràpids de sis
quilòmetres i un pels més
menuts d’un quilòmetre i
mig.

Les inscripcions a la
cursa són gratuites, ex-
ceptuant la llarga que s’ha
d’abonar 5 euros, i es po-
den fer fins mitja hora
abans de l’inici de la cur-
sa atlètica.

El lliurament de pre-
mis es farà a les 12 h.

27ena edició de la Cursa

Atlètica del Sant Crist

Imatge de la Cursa Atlètica 2006

ATLETISME >> La
Plaça del Mercadal
acollirà la sortida i
arribada de la Cursa
del Sant Cristperíode, va ser clau en el

resultat final. El Cristec va
sortir a la pista ben
posicionat en defensa, amb
un porter Fuentes molt
segur, el qual va causar
bastant inse-guretat el Sant
Andreu ja que no podia
desenvolupar el seu efectiu
joc d’atac. Els de casa es van
avançar d’inici en el mar-
cador, però Sàmper de falta
va establir la igualada al
minut 15. Els balaguerins es

van créixer i van tenir moltes
ocasions d’avançar-se en el
marcador jugant a la contra,
però dos pilotes al pal i el
porter local van evitar que es
desfés la igualada.

Als primers minuts del
segon període va continuar
la mateixa tònica, fins que al
minut 26 una errada defen-
siva balaguerina va ser molt
ben aprofitada per Kiko, que
va marcar el 2 a 1. Poc
després, als minuts 27 i 28,
aquest mateix va ser de nou
protagonista al marcar 2
nous gols en jugada
personal. El Cristec va
reaccionar, marcant el 4 a 2
mitjançant Tiri, van buscar
la remuntada, però les letals
contres del St. Andreu van
ampliar el marcador fins el
definitiu 6 a 2.
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El C.B. Balaguer perd els dos partits i

encara no sap el que és guanyar
28/10/2007

C.B. BALAGUER 60

 ESPARREGUERA 73

04/11/2007

C.B. A.E.S.E. 91

C.B. BALAGUER 58

L’equip sènior del Club
Bàsquet Balaguer encara no
sap el que és guanyar aques-
ta temporada, amb set der-
rotes de set partits disputats,
ocupant la darrera posició de
la taula classificatòria de la
Primera Catalana.

Els balaguerins van rebre
l’Esparreguera el 28 d’octu-
bre i tot i aguantar bé el pri-
mer temps, en el segon van
sucumbir a la superioritat de
l’Esparreguera, perdent per
13 punts de diferència.

Per contra el passat dis-

BÀSQUET >> El C.B. Balaguer encara no coneix la
victòria durant aquesta temporada, amb 7 derrotes

ESPORTS >> Els nens i
nenes de Balaguer que
estan federats en els dife-
rents equips esportius de
la ciutat, seran els ver-
daders protagonistes es-
portius de les properes
festes del Sant Crist, par-
ticipant de les seves com-

Gran programació esportiva

durant la Festa Major 2007

Els més joves protagonistes esportius de la festa

El C.B. Balaguer ocupa la darrera posició

sabte van jugar a la pista del
líder, l’AESE, on van caure
per trenta-tres punts de dife-
rència, davant d’un dels mà-

xims aspirants de l’ascens i
que només ha perdut un sol
partit durant aquest campi-
onat.

peticions pròpies i habi-
tuals.

Així, tant el pavelló
poliesportiu com el
Camp Municipal d’Es-
ports veurà com tot el cap
de setmana, centenars de
joves esportistes compe-
teixen entre ells.
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Josep Oms opté un meritori 7è lloc al

Magistral d’Escacs Ciutat de Barcelona

El Gran Mestre Josep
Oms des del dia 18 d’octu-
bre i fins el 26, va participar
al Magistral d’Escacs Ciutat
de Barcelona, el campionat
tancat més important de tot
Catalunya i gairebé de tot
l’estat espanyol.

Aquest Magistral consta
de deu jugadors de l’èlit
mundial i disputen una lliga
tots contra tots.

jugadors catalans Miquel
Illescas (6 vegades campió
d’Espanya) i el jove Jordi
Fluvià (campió d’Espanya en
la categoria sub12, 14 i 16) i
la gran sorpresa , ja que va
derrotar a un dels favorits, el
jugador nord americà Hikaru
Nakamura (el qual amb
només15 anys va obtenir el
títol de Gran Mestre i és el
Campió dels Estats Units a
l’any 2005).

Desprès de nou dies
d’intensa tensió i molta lluita
en totes les partides, va
obtindre la destacable 7a
posició i 1a posició dels
catalans.

Cal destacar que el
vallfogoní Josep Oms va
derrotar al jugador Armeni
Rafael Vaganian (Campió de
l’URSS a l’any 1989 i
candidat dues vegades  pel
campionat del món) també
va derrotar al jugador de
Polònia Michael Krasenkow
(dos vegades campió de
Polònia al 2000 i 2002), va fer
dues taules amb els

Josep Oms durant una de les partides

L’Ajuntament de la
localitat noguerenca de
Montgai va organitzar el
passat dissabte, 27
d’octubre, la I Trobada
dels Amics del Motocross
per recordar les compe-
ticions internacionals que
va viure el circuit d’a-
questa localitat entre les
dècades dels 60, i els 80.

Van assistir a la

Trobada de Montgai ex-
corredors i ex-participants
de les proves interna-
cionals que es van
celebrar entre 1966 i 1986
com Jorge Capapell, de
Vilanova i la Geltrú; Àngel
Mendívil, de Bilbao; Titín
Sainz, de Santander; o
Domingo Gris, de Molins
de Rei, entre d’altres, amb
les motos d’època amb
les que van prendre part
en aquelles mítiques
carreres.

La jornada va acabar
amb un dinar de
germanor i el visionat de
diapositives i pel·lícules
de les curses d’aquelles
dècades.

Montgai recorda els anys

60-80 amb una Trobada dels

Amics del Motocross

Trobada d’Amics del Motocross a Montgai

MOTOCROSS>>Montgai
va ser la seu del
campionat del Món de
Motocross durant
aquells anys

ESCACS>> El vallfogoní va aconseguí una important
victòria sobre el Gran Mestre nord-americà Hikaru
Nakamura, campió dels Estats Units, l’any 2005
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El Tennis Taula Balaguer guanya el

partit per incompareixença del rival

TENNIS TAULA >> Les
jugadores del
Etxadi-Super BM de San
Sebastian no es van
presentar al pavelló
balaguerí

El partit de Divisió d’Ho-
nor Femenina que havia de
jugar a casa el passat cap de
setmana el Balaguer-Villart
Logístic amb l’Etxadi-Super
BM de San Sebastian no
s’ha pogut disputar per in-
compareixença de les juga-
dores de l’equip rival. Les
jugadores del Balaguer,
Loredana Raduta, Anna
Biscarri i Marta Gatnau, per
la seva banda, es van des-
plaçar al Pavelló del Molí de

ment de la Real Federación
Española de Tenis de Mesa
el Comité de Disciplina
Deportiva sancionarà
l’Etxadi  amb la pèrdua del
encontre pel màxim resultat,
4 a 0. Així doncs, compta
com una victòria per l’equip
local.

l’Esquerrà a l’hora prevista,
on l’àrbitre de l’encontre,
després d’esperar el temps
reglamentari, va certificar la
no presentació de les juga-
dores de l’equip de San
Sebastian, i així ho va fer
constar a l’acta del partit.

D’acord amb el regla-

Dues victories en dos jornades disputades

TENNIS TAULA >> El
proper partit del Ba-
laguer-Villart Logístic de
Tennis Taula  el disputa-
rà també a casa el proper
diumenge dia 11 de no-
vembre, dins del progra-
ma de festes del Sant
Crist contra l’Avilés TM,

un dels equips més forts
de la Divisió d’Honor
Femenina, al Pavelló del
Molí de l’Esquerrà.

Una victòria de les
balaguerines en aquest
partit, les posaria al cap-
davant de la taula
classificatòria.

L’Avilés TM proper rival del

Club Tennis Taula Balaguer

Tennis Taula Balaguer
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El Futbol Sala La Sentiu compta per

victòries els partits disputats fins ara
El Club de Futbol Sala La

Sentiu és un dels equips
més en forma del futbol sala
lleidatà, havent aconseguit 6
victòries en els sis partits
disputats aquesta tempora-
da.

Després d’una excel·lent
pretemporada, a les ordres
de Rafa Martínez, entrenador
de l’equip que ha iniciat un
projecte amb una barreja de
jugadors contrastats en ca-
tegories superiors, amb ju-
gadors que l’any passat ju-
gaven a Nacional B,  i juga-
dors joves que han de ser el
futur d’aquest equip que té
com a objectiu pujar a la Di-
visió d’Honor del futbol sala
provincial.

Per fer-ho sap que neces-
sita un pavelló en condicions
i per això compta amb laUna sessió de preparació al gimnàs

El Club ha fet un esforç important per intentar
l’ascens, fitxant a Rafa Martínez com a entrenador i
jugadors contrastats de categories superiors

col·laboració, des de fa anys,
de l’Ajuntament de la Sen-
tiu i l’empresa Vidres Viola,
patrocinadora de l’equip.

Amb aquests bons re-
sultats, a dia d’avui l’equip
és líder de primera provinci-
al.

Rafa Martínez té molta
cura de la preparació dels
jugadors, i a més dels entre-
naments, els dimecres i els

divendres, l’equip realitza
periòdicament sessions físi-
ques al Gimnàs Punt d’Es-
port de Balaguer, que cedeix
les seves instal·lacions a
l’equip per què facin la pre-
paració física.

Amb aquesta preparació
estan segurs d’aconseguir
l’ascens i fer de La Sentiu un
referent del Futbol Sala llei-
datà.

Club Futbol Sala La Sentiu
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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!!

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

La Societat de Pescadors organitza el

Concurs de pesca de la Festa Major’07

La Soceitat de Pesca-
dors Esportius de Balaguer
va celebrar el passat diumen-
ge 28 d’octubre el concurs
de pesca “Obres Monedero”,
que va ser guanyat per Jordi
Lopez amb un total de 25 pe-
ces i 12,800 quilograms de
pes, mentre que el segon

classificat va ser Joan
Puigpelat amb 14 peces i 7,5
quilos i el tercer va ser José
Antonio Rodríguez amb un
total de 6 peces i 7,200 quilo-
grams de pes.

Aquest diumenge 11 de
novembre, la Societat de
Pescadors de Balaguer, or-

Concurs de pesca

El proper diumenge
18 de novembre comen-
çarà una nova edició de
la lligueta de pesca del
llúcio, organitzat per la
Societat de Pescadors
Esportius de Balaguer, i
que durarà un total de 8

jornades. Més concreta-
ment, seran els diumen-
ges 18 i 25 de novembre,
2, 9 i 16 de desembre, i 14,
21 i 28 de gener.

El lliurament dels pre-
mis de la lligueta del
llúcio es farà el diumenge
3 de febrer, en el decurs
d’un dinar entre tots els
participants i socis de la
Societat de Pescadors.

La pesca del llucio es
fa, habitualment al riu
Segre en el tram entre
Camarasa i Sant Llorenç
de Montgai.

La lligueta de pesca del llúcio

es celebrarà del 18 de

novembre al 28 de gener

Pesca del llúcio

En total es disputaran
8 jornades de la
pesca del llúcio. Els
premis es lliuraran el
3 de febrer

ganitza el concurs de pesca
de Festa Major, i repartirà
coca de recapte i de sucre
per tots els participants, per
tal de celebrar la Festa.

El concurs començarà a
les 8 del matí i acabarà a la 1
del migdia, quan hi haurà el
lliurament dels premis als
guanyadors del concurs, al
parc de la Transsegre.

En aquest concurs s’es-
pera la participació de més
de seixanta pescadors.

El passat diumenge 28 d’octubre va celebrar-se a
Balaguer, el concurs de pesca “Obres Monedero”
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MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA
MAGIA BLANCA

CONSULTAS  EN

BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 679 857 044

Telf. 609 135 472

Rècord de participants a la Ermitanyos

2007, amb més de 500 ciclistes

El passat diumenge 28
d’octubre va tenir lloc la vui-
tena edició de la prova es-
portiva ciclo-turística
“Ermitanyos 2007”, una pro-
va que consisteix en recór-
rer un total de 90 quilòme-
tres, amb sortida des de
Balaguer i que visita tres de
les ermites de la geografia
noguerenca, com són la de
Santa Maria de Cérvoles, al
terme municipal d’Os de
Balaguer, la de la Mare de
Déu de Montalegre, al terme
municipal de Les Avellanes-
Santa Linya i la de Sant Jordi
a Camarasa.

Els més de 500 partici-

pants, es van concentrar a
primera hora del matí al Parc
de la Transsegre, i després
de pujar la primera de les er-
mites van gaudir d’un bon
esmorzar preparat per l’orga-
nització, el Club Radical
Interesport BTT de Balaguer.

Després de l’esmorzar, a
base de pa amb tomata, em-
botits, torrons i fruits secs,

Un moment de la prova de BTT

com tot tipus de begudes
isotòniques, van dirigir-se
cap a Montalegre, on les for-
ces començaren a faltar a
bona part dels participants,
ja que els metres de desni-
vell acumulats ja comença-
ven a ser quantiosos.

Després de l’avitualla-
ment de Montalegre, els
més valents van arribar-se a
la darrera de les ermites, la
de Sant Jordi, des d’on van
retornar cap al Parc de la
Transsegre, a Balaguer.

Després d’una merescu-
da dutxa al Camp Municipal
d’Esports, els biciclistes van
poder dinar amb l’àpat que
els organitzadors havien pre-
parat pels més de cinc-cents
participants amb aquesta
prova ciclista, la més impor-
tant de les que se celebren,
avui per avui a la comarques
de Ponent, d’aquestes carac-
terístiques.

Ermitanyos 2007 comptà amb més de 500 participants

La prova organitzada
per Radical Interesport,
cada cop té més adeptes
aficionats a la bicicleta
de muntanya

Els participants a la
Ermitanyos 2007, van
mostrar, en la seva majo-
ria, la seva gran satisfac-
ció per l’organització
d’aquesta prova. Partici-
pants d’arreu de les co-
marques catalanes cata-
logaven la de la Noguera,
una de les comarques
més atractives per la pràc-
tica de l’esport de la bici-
cleta de muntanya. “És
una zona amb molts ca-
mins practicables, amb
desnivells interessants i
un paissatge incompara-
ble”, segons un dels par-
ticipants provinents de
Girona, que era la seva
primera participació, i
confirmava: “espero po-
der venir a partir d’ara,
cada any, ja què ha estat
magnífic. Un deu per l’or-

ganització, tant en els di-
ferents avituallaments
com pel dinar. La veritat
és que és una de les mi-
llors proves de les que se
celebren a Catalunya”.

Els organitzadors tam-
bé mostraven la seva sa-
tisfacció per l’elevat nom-
bre de participants, i per
que “tot ha sortit com era
d’esperar. No hem tingut
cap problema , i això es
important”, deien desde
l’organització de la prova
d’Ermitanyos.

La Noguera és una de les

millors comarques catalanes

per la bicicleta de muntanya

Ermitanyos 2007

Satisfacció general
entre els participants
i l’organització de la
prova ciclista
Ermitanyos 2007
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El Casal de la Gent Gran acull una

exhibició de billar a 3 bandes i lliure
El proper diumenge 11

de novembre, i a partir de les
11 del matí, i dins dels pro-
grames previstos durant les
Festes del Sant Crist 2007,
el Casal de Gent Gran de
Balaguer acollirà una mag-
nífica Exhibició de Billar, en
les modalitats a 3 bandes i
lliure.

Aquesta exhibició comp-
tarà amb la participació de
grans campions de les dues
especialitats entre els qui cal
destacar la presència de
Maribel Romía, campiona
d’Espanya de Billar , en mo-
dalitat a tres bandes; de
Gerard Giménez Adsuar, 5è
classificat en el Campionat
d’Espanya de Billar, en mo-
dalitat de carambola lliure de
categoria cadet; Ivette
Penella, 5ena classificada enExhibició de billar al Casal

La exhibició comptarà amb la presència de grans
campions, masculins i femenins de les les dues
modalitats de billar, el diumenge 11 de novembre

Aficionats del casal jugant a Billar

el Campionat d’Espanya de
Billar, en modalitat a tres
bandes i per últim destacar
la presència d’Eduard
Calzada, campió d’Espanya
de Billar , en modalitat lliure
en categoría cadet. Tots ells
oferiran el seu millor reper-
tori de jugades per tal de
demostrar el seu art sobre la
taula de billar del Casal de la
Gent Gran de Balaguer.

Aquest acte és obert i
gratuït per a tot el públic.

D’altra banda, el dissabte
10 de novembre, a partir de
les 9 del matí, com a acte de
les Festes del Sant Crist,
s’organitza el Campionat
Obert de petanca, en les
modalitats masculina i
femenina a la nova pista de
petanca, situada sota el pont
de Sant Miquel.
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O P I N I ÓPobresa és igual a esclavitut

ICV-JEV La Noguera

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

Al llarg de la història s’han
succeït molts episodis
d’esclavitud humana. Sola-
ment cal recordar les
cròniques on es descrivien
determinats aspectes de la
vida dels esclaus. Testimonis
fidedignes d’individus que
varen conèixer el jou
ignominiós de l’esclavitud o
casos relacionats amb el
comerç i venda d’esclaus, per
raons tan obvies com els
prejudicis racials i socials,
com en l’època colonial.

Els esclaus sempre han
estat els grups marginats,
considerats únicament com a
mà d’obra gratuïta i força
productora de riquesa de la
que solament se’n aprofitaven
els «propietaris», donant a
canvi les molles en forma d’un
mínim manteniment i cap
dret. Aquest era el perfil de
l’esclau dins la societat, la
qual negava els seus drets,
callava la seva veu, ignorava
les seves protestes, la seva
rebel·lia i la seva aspiració
constant de llibertat amb la
fúria de la xurriaca. Aquesta
submissió a la pobresa, a la
fam, i a totes les necessitats
més elementals és el que fa
que es pugui fer aquest
paral·lelisme entre la pobresa
i l’esclavitud.

Avui en dia l’esclavitud no
és tan evident, el que no vol
dir que no existeixi. En ple
segle XXI tenim milers de
milions de persones que no
tenen cobertes ni de lluny les
seves necessitats alimentàries
ni sanitàries més bàsiques.
Persones que viuen en països
empobrits per les guerres,
països pobres que són esclaus
dels  països rics i desen-
volupats i de les seves
multinacionals. Segons un
informe d’Intermon-Oxfam i
altres ONG’s en els darrers
quinze anys a tota l’Àfrica
s’han gastat en guerres els

mateixos diners que han
rebut en ajuts interna-
cionals.

A la nostra societat
desenvolupada i consu-
mista, sense anar més lluny,
la pobresa també existeix.
Solament cal que llegim els
informes de diverses ONG’s
tan poc sospitoses de
partidisme com Càritas o
Intermon-Oxfam en les que
fan palesa l’existència de
bosses de pobresa, de
moltes persones que no
tenen els recursos
econòmics per cobrir les
seves necessitats alimen-
tàries diàries.

És xocant el contrast del
que llegim a la premsa
molts cops. D’una banda ens
commouen dient que podem
apadrinar un nen del tercer
món i amb un euro diari se li
pot facilitar tot el que
necessita, i d’una altra que
hi ha terratinents i gent
immensament rica que
posseeixen un capital que
equival al 50% del Producte
Interior Brut del seu país, o
les milionades que
acumulen determinades
famílies i homes d’empresa.
Paradoxes de la vida, però ¡
quina contradicció!. Milions
de persones que no tenen
treball, que passen fam, que
han d’emigrar i que fins i tot
la pèrdua de la vida és un
risc elevadíssim que els hi
val la pena córrer, davant
d’uns centenars de milers
que neden en l’abundància i
es permeten tots els luxes

imaginables.
Un món tan diferent, tan

extremadament oposat, que
mentre en unes zones unes
persones moren de fam, en
unes altres ens permetem
llençar el menjar o deixar de
conrear terres per no produïr
aliments o destruïm la
producció per mantenir els
preus en uns nivells
adequats.

Heu pensat mai com
seria un món sense pobresa,
sense explotació de mà
d’obra infantil, sense
explotació sexual dels
menors d’edat, sense
guerres… Quin goig !

El 17 d’octubre es va
dedicar al “Dia Internacional
de l’eradicació de la
pobresa”. Des d’aquestes
simples ratlles demanem als
països rics que en lloc de
gastar milers de milions
d’euros en envaïr territoris
pobres, i d’enfonsar-los més
en la misèria juntament amb
els seus ciutadans, aquests
diners s’inverteixin en
proporcionar aliments i
estructures polítiques i
productives que els treguin
de forma progressiva de la
pobresa i de pas de l’escla-
vitud que pateixen.

També des d’aquí volem
retre un homenatge sincer a
totes les persones que d’una
forma desinteressada i
arriscada treballen bolcades
en els països més pobres a
través de multitud d’ONG’s,
i animem i encoratgem a
tothom que dins de les seves
possibilitats col·laborin per
fer tot el possible per
eradicar la pobresa de tot el
món, la d’aquí al primer món
i la d’allà al tercer món.
----------------------------------------------

Lo Joan Parreu estava fet
una fúria. Cridava i gesticulava
com a un home a qui els fills
se li han venut la casa i les
terres per jugar al bingo.
- Però què heu fet? - Deia.
- Tota l’horta malmesa. Mare
meua! Però que no teníeu tot
el secà per construïr. I ara què?
Quan vingui una guerra o un
cataclisme quina terra
conreareu per menjar?

Jo vaig provar de calmar-
lo dient-li que ja feia molts
anys que no hi havia guerres
en aquesta part del món.

Ell em va preguntar si
encara teníem reis i exercits.
Quan li vaig respondre que sí,
lo Joan Parreu va sentenciar:
- Doncs aleshores tard o d’hora
haureu de patir enemics i
guerra.

Dit això es va mirar el riu,
va arrufar el nas i em va
preguntar:
- I del riu què n’he fet? Jo
recordo un Segre ample, fondo
i nét. Què és això tan tèrbol?
On és l’aigua? I què és aquesta
pudor a fem que fa?

Jo vaig arronsar les
espatlles. Què podia dir-li? Que
el Segre era gestionat per una
confederació amb sèu Sara-
gossa que venia concessions
d’aigua a empreses hidro-
elèctriques que l’exprimien fins
eixugar-lo. Que la majoria de
l’aigua que s’enduien els
canals es malbaratava amb
sistemes de rec poc eficaços.
Que la cosa encara podia

Entrevistes Freaks.

Balaguerí en conserva (3).

Inyaqui Olarte Vives

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

empitjorar...
Lo Joan Parreu es va

allunyar de mi sacsejant el cap.
Em vaig sentir molt inútil.

Passades unes setmanes,
un amic em va comentar que
lo Joan Parreu ara vivia en una
cabana de l’horta d’avall,
l’havien llogat d’hortolà.

El vaig anar a veure. Estava
inclinat en un bancal d’espi-
nacs, entrecavant amb una
aixada. Quan em va reconèixer,
va somriure i em va saludar
aixecant el braç.

M’hi vaig acostar. Lo Joan
ja havia perdut la pal·lidesa,
tenia bon color i es veia més
assossegat.

Em va explicar que ja no
quedava viu ningú de la seva
família i que a la ciutat es
ficava malalt. Ara vivia en una
cabana petita sense cap luxe
modern. Finalment, amb veu
trista, em va confessar: A
vegades em giro i veig santa
Maria, allà lluny i em sembla
que sóc a casa, que no ha
passat el temps. - Va sospirar. -
Que bo seria si les coses bones
no canviessin mai.

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

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

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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Després d’uns dies d’ab-
sència de Balaguer, em sor-
prèn veure La Rosaleda sense
coberta i amb l’esquelet
metàl·lic a l’aire. Ja és un fet
que aquest entorn de la nostra
llunyana juventut va camí de
desaparèixer per donar pas al
totxo. Era d’esperar, però amb
sinceritat s’ha de dir, que en el
fons del cor no ho desitjava.
Encara que les darreres apli-
cacions dels locals no recor-
dessin ni d’un bon tros a la sala
que va portar a Balaguer per
davant de tota la comarca i
potser de la província, al tenir
una sala de festes amb les se-
ves característiques, condici-
ons i avantatges. És un mèrit
de la família Roca d’aleshores
tenir una idea tan idealitzada
d’un lloc d’espargiment pel
poble de Balaguer, en unes
dades tan plenes d’interro-
gants com era la mitjania de
1944.

Un munt de records i de
vivències que us afloraran amb
un mínim esforç, barrejades
amb les corresponents gotes
de tristesa i de malenconia, no
és altra cosa que l’adéu de la
joventut que ha anat avall per
deixar-nos solament el record
del temps on hi havia encara
tota la vida com a promesa en
flor i les acceleracions de la
sang del desig no satisfet.

Jo sempre dic que vàrem
ser molt feliços tots els que

La Rosaleda

C.G.A.

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

vam viure la juventut als prin-
cipis dels cinquanta i ben avan-
çats els seixanta del segle pas-
sat. A l’entrar a la majoria
d’edat no vam ser exigents, no
vam cercar impossibles, i no
vam deixar d’ésser una modes-
ta juventut que era feliç amb
el que tenia, i que no era gaire.
Era la gana de tot el que ens
motivava. Unes passejades a
l’estiu a la plaça i a l’hivern al
carrer d’Avall. Uns vermuts a
Cal Pauet i més tard a Cal
Tomàs pel matí, i anar a ballar
a la Rosaleda al sortir del cine,
i ja rosant l’atreviment embo-
tit al Sarampió d’on es sortia
com d’una sauna. Les combi-
nacions eren poques, i tot amb
un cost misèrrim proporcionat
al temps en que es vivia. Eren
altres temps, i es necessitaria
molta saliva per a què em fes-
sin canviar d’idea.

Si per casualitat o per ne-
cessitat, expliques als teus fills
com es buscava l’ombra d’un
arbre per fruir d’una mica
menys de llum a la pista de
ball d’estiu de La Rosaleda, i
guanyar diguéssim, un xic d’in-
timitat, et miren com si sospi-
tessin que pots tenir Alzheimer.
Si els dius que aquell escar-
ransit i estratègic arbre - era
un til·ler (?) -, hagués acceptat
com adob els desitjos de ca-
dascun de nosaltres, de segur
avui seria un dels arbres més
grans d’Espanya sencera, val

més que no us digui el seu
comentari. I no cal parlar
del ceremonial en que les
noies s’acollien  i que els
nois ens esforçàvem a tren-
car. I cal parlar de les po-
ques parelles  que anaven
a ballar a la terrassa supe-
rior, perquè era el “súmum”
de la confiança de la pare-
lla establerta amb sanes in-
tencions. Eren altres temps
certament, però uns petons
eren tot un premi i unes lleus
carícies tot un cel que
s’obria i es tancava en se-
gons.

La música invitava a la
calma, al diàleg innocen-
ment enganyador que sem-
pre ha estat el principi de
la base de la relació entre
home i dona, no com ara
que facilita la sordesa
d’una forma segura. El gest
ben allunyat dels d’avui que
s’assemblen a balls tribals.

Qui no recorda entre al-
tres l’imatge del Pelegrí i
del Pastela de cambrers, i
com uns actuals caps de
sala al Pla i al bellugadís
Teixidor que feien sentir-te,
fins i tot, important. I qui
no recorda aquella barra
plena de llum i de servei,
baix l’atenta mirada de la
Sra. Glòria, que era tot una
senyora de posat  i d’edu-
cació, alhora de saludar-te
i de vetllar pel calaix i que
tot rodés  a la perfecció. Era
un altre temps. Era el
temps de La Rosaleda i de
la nostra juventut enyora-
da.

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

Ets Jove? Tens entre 16 i
35 anys?  Has de començar a
buscar una feina i no saps com
fer-ho? Vols canviar de feina i
no saps per on començar? Vine,
t’orientarem i t’acompan-
yarem en el procés d’inserció
laboral. La qüestió està en la
joventut i la manca d’expe-
riència laboral?

Si apliquem les tècniques
de recerca de feina correc-
tament, segur que te’n surts.
Saps preparar un bon
currículum vitae? Saps a quines
empreses has d’adreçar-te i
com fer-ho? Nosaltres
t’ajudarem!

Sembla una contradicció:
tot sovint a les primeres
entrevistes et pregunten: tens
experiència laboral? Interior-
ment penses: tinc 16 anys, he
acabat l’ESO i no m’interessa
continuar estudiant. Quina
experiència he de tenir amb 16
anys?

La frustració de vegades és
més gran quan has acabat
algun tipus de formació i no
trobes feina. La correcta
formació no és una garantia
per trobar una bona feina.

Saber com explicar el
nostre projecte, adreçar-nos
als llocs adequats, connectar
amb les persones adients són
elements clau per trobar feina.
Ah! I mai hem d’oblidar que
no es pot baixar mai la guàrdia
i sempre s’ha d’estar a punt

Projecte Activa’t

Caritas Parroquial de Balaguer

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

per enviar una demanda de
feina. Potser que el nostre
currículum arribi al moment
just a una empresa que ens
necessita, que es produeixi una
baixa inesperada, que el nostre
perfil s’adeqüi a les demandes
de la empresa... Tot és
important!

Ets empresari i no trobes
treballadors? Quantes vegades
hem sentit comentar que un
empresari no troba treba-
lladors? «És que he posat
anuncis i no trobo ningú, tan
difícil és? Vull una persona
treballadora». El que està clar
és que hi ha una sèrie de llocs
de treball que cada dia resulta
més difícil cobrir. Les persones
ens acomodem i no volem
haver de fer torns, treballar
caps de setmana...

Moltes vegades aconse-
guir que l’oferta i la demanda
coincideixen és difícil. Aquest
projecte neix amb la idea
d’ajudar als joves a trobar feina
i de col·laborar amb els
empresaris perquè puguin
trobar el treballador adequat.

Si ets jove o si ets
empresari et podem ajudar o
podem col·laborar amb tu a
través de la nostra borsa de
treball. Si t’interessa
contactar amb nosaltres pot
fer-ho a Càritas Balaguer al
973 44 56 93 o a l’adreça:
caritasjoves@bisbaturgell.org.
-------------------------------------------------

He reflexionado a cuento
de mi anterior carta. Y la
verdad es que me he sentido
bastante mal. En el sentido
que, tal vez, me he descarnado
gratuitamente al lector o
lectores que les he abierto mi
razón con corazón. Tal vez, con
el corazón por si solo no
podemos batallar con la

Soy parte de ti

Emílio Hernández

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

inquisición que nos ha venido.
Pero según mi merced,
deberíamos filtrar
adecuadamente lo espiritual
con lo práctico.

Cierto amigo mío al leer
el escrito me hizo una crítica
muy instructiva haciéndome
comprender que hay que
luchar por nuestras tradiciones
y por nuestra querida ciudad.
Ya que nuestros neutros
políticos no tienen la valentía
política de afrontar estas
difisitudes.

Seamos sensatos, ¿qué

porvenir espera para nuestro
querido pueblo? Y, pregunto yo
¿no luchamos como mejor
podemos por la buena
educación de nuestros hijos?
¿No intentamos impregnarles
de respeto por nuestras
antiguas tradiciones? ¿Y
nosotros? Personas adultas
experimentadas, con grandes
dosis de patriotismo muy bien
reflejadas, como por ejemplo
“La Diada, Visca Catalunya!”.
Pero, reflexionemos Balaguer
es una célula de un compuesto
al que llamamos Catalunya y

creo firmamente que esta sinó
enferma, delicada y en este
estado puede desembocar al
efecto dominó si es que no ha
empezado. He de aclarar que
he catalogado a Balaguer de
ciudad y de pueblo, lo primero
es la realidad y lo segundo es
lo sentimental. Creo que
deberíamos ser más efectivos
con nuestro patriotismo, y sin
temor a disfrutar con nuestra
família, compañeros, amigos,
etc. Y de aquellos plácidos
paseos por el “Casc Antic”.
Honrar con nuestra presencia

a nuestra antiquíisima “Plaça
Mercadal”. Y conste que no
creo que sea una posesión, sinó
una reivindicación de lo que
por sentimiento e historia nos
pertenece.

He intentado reflejar en
este escrito mis reflexiones
sobre éste mi pueblo y para el
quien quiera hermanarse con
éste insensato vecino. Invito a
un tranquilo y silencioso paseo
por la plaça Mercadal el dia
17 a las 19:00 horas.

-------------------------------------------------
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Més de 300 persones participen de la

Festa Africana, a la plaça Mercadal
Més de tres-centes per-

sones van participar a la Fes-
ta Africana que va acollir la
plaça del Mercadal , el pas-
sat dissabte 3 de novembre,
organitzada per la Associa-
ció Africana de Balaguer i co-
marca, amb una mostra gas-
tronòmica típica de les zo-
nes de Senegal, Gàmbia,
Guinea, Malí i Costa d’Ivori.

La festa va comptar amb
l’actuació musical del grup
“African Ivori” que va oferir
un ampli repertori tant mu-
sical com també de danses
tradicionals africanes, amb
degustacions de begudes tí-
piques de vàries zones de
l’Àfrica.Un moment de la Festa Africana de Balaguer

L’Associació Grup d’Art 4 ven 100

quadres, per 450 euros cadascun
L’Associació Cultural

d’Art 4 de Balaguer ofereix
una promoció de pintura,
posant a la venda un total
de 100 quadres de diferents
pintors, al preu de 450 euros
cadascun.

L’Exposició estarà ober-
ta del 16 de novembre al 23
de desembre, a la Sala que
l’Associació té a la Plaça del
Mercadal, 46.

L’exposició es fa sota el
lema “Posa un quadre a la
teva vida”.

Organitzada per l’Associació Africana de Balaguer i
comarca, el passat dissabte 3 de novembre

Un dels quadres que es posaran a la venda

El cantant Melendi, un
dels artistes més desta-
cats del panorama musi-
cal espanyol va reunir el
passat dissabte 3 de no-
vembre, a Balaguer, unes
cinc mil persones incon-
diconals de la seva músi-
ca, en el primer dels ac-
tes de les Festes del Sant
Crist 2007.

Melendi, que va estar

acompanyat pels grups
locals “Hot Numbers” i
“Blues Fuckers”, va pre-
sentar el seu tercer treball
discogràfic “Minetras no
cueste trabajo”, un disc
que ha entrat molt bé al
mercat, entre els fans del
cantant del nord d’Espa-
nya.

Melendi no va decebre
els presents amb un con-
cert ple de ritme, davant
d’un públic molt jove que
no va voler-se perdre l’o-
portunitat de veure i sen-
tir el cantant en directe.

Els joves podran con-
tinuar gaudint de concerts
joves al pavelló del Molí
de l’Esquerrà.

5.000 persones omplen fins a

la bandera el nou pavelló de

Balaguer per escoltar Melendi

Actuació en directe de Melendi a Balaguer

El cantant va omplir
el pavelló presentant
el seu nou treball
musical “Mientras no
cueste trabajo”



53<<O C I



54>> B R E U S

Anuncis breus classificats

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.
------------------------------------------------
ES PRECISA noi per fer tas-
ques de gestió o recanvis. For-
mació mínima: Cicle Forma-
tiu Grau Superior de mecàni-
ca o Batxillerat. S’estudiaran
totes les propostes. Total dis-
creció pels col·locats. Raó:
973443121 (Srta. Olívia).
------------------------------------------------
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).
------------------------------------------------
S’OFEREIX noia per fer feines
de la llar, cuidar nens o gent
gran. Raó: 646067851.
------------------------------------------------
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.
------------------------------------------------
EXCAVACIONS GUILLA,
S.A., necessita incorporar a
Balaguer per a obra civil: Jefe
d’obra, encarregats d’obra,
montadors de reg. Interessats
contacteu al 973451489 o
cristina.ongrub@compsaonline.com
------------------------------------------------
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).
------------------------------------------------
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.
------------------------------------------------

EMPRESA d’alimentació pre-
cisa repartidor per la zona de
Lleida. Enviar Currículum a
l’apartat de correus, 118 de
Balaguer.
------------------------------------------------
SE OFRECE señora para arre-
glar el pelo a domicilio (tinte,
rulos, mechas, secador de
mano...). Buen precio. Razón:
660352211 (Marisol).
------------------------------------------------
ES PRECISA noia amb Cicle
Formatiu de Grau Superior
amb Administratiu o Ciènci-
es Empresarials. No importa
experiència. Total discreció
amb les col·locades. Raó:
973443121 (Srta. Olivia).
------------------------------------------------

IMMOBLES
------------------------------------------------
ES VEN PIS al c/ Girona, 75
m2. Totalment moblat i amb
electrodomèstics. Reformat.
Raó: 973448273.
------------------------------------------------
ES VEN casa i negoci a Agra-
munt. Equipat.Tel: 645668702.
------------------------------------------------
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.
------------------------------------------------
ES TRASPASSA forn al cen-
tre de Balaguer. Bones condi-
cions. Raó: 697238291.
------------------------------------------------
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 ado-
sada a estrenar. Precio:
216.364 e.  Telf:973449314.
------------------------------------------------
ES TRASPASSA fleca al c/ St.
Crist, amb terrassa. Preparat
per obrir. Amb tot inclòs. Raó:
666361044 (Eva).
------------------------------------------------
ES LLOGA pàrking tancat, Ei-
xample. Preu: 60 e/mes. Raó:
973448273.
------------------------------------------------

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.
------------------------------------------------
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 70
e. Incluye ropa de cama y
baño. Telf: 973449190.
------------------------------------------------
ES VEN plaça de pàrking de
línia a l’Av. Pere III, cantona-
da amb c/Cardenal Benlloch.
Raó: 699888360.
------------------------------------------------
VENC apartament, 70m2 de
particular a particular. Semi-
nou, 2 hab. dobles, bany com-
plert, cuina-office, terrassa
gran, ascenssor, calf. gas, tras-
ter, tot exterior, solejat, mo-
blat i molt cèntric. Preu:
132.000e, negociables. Raó:
635991628.
------------------------------------------------
SE TRASPASA videoclub, por
problemas personales. Bien
situado. Razón: 616382043.
------------------------------------------------
ES LLOGA plaça de pàrking
al c/Bellcaire. Tel: 973238325.
------------------------------------------------
ES VEN apartament, traster i
pàrking, nou a estrenar a la
Miranda. De particular a par-
ticular. Raó: 679212459.
------------------------------------------------
ES VEN pis a l’Av. Països Ca-
talans, 74m2, 2 hab., 1 bany,
cuina independent, rentador,
a/a, moblat. Trucar als telè-
fons: 600513867-655058869.
------------------------------------------------
ES VEN casa a Castelló de
Farfanya, moblada, per entrar
a viure, amb calf. i a/a. Preu:
180.000 e. Interessats tru-
queu als telèfons: 647759807-
618619427.
------------------------------------------------

ES LLOGA pis cèntric, moblat
a Balaguer, 2 hab., bany, cui-
na i menjador. Tel: 629067878.
------------------------------------------------
TERRENY en venda, 400m2 ur-
banitzable a la Sentiu (Urb. St.
Miquel). Disposa de : piscina
comunitària, pista de tennis,
futbol, bàsquet, bar. Situació
immillorable. Telf: 686001066.
------------------------------------------------
HABITACIÓ lliure i habitació
compartida amb estudiant
molt gran. Bany individual.
Amb referències. Bon lloc.
Telf: 973446172.
------------------------------------------------
VEÍ DE BALAGUER responsa-
ble, busca pis per llogar. De
particular a particular. Raó:
699057590.
------------------------------------------------

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.
------------------------------------------------
ES VEN Hyundai Accent, L-
AC. En bon estat i bon preu.
Raó: 636651786.
------------------------------------------------
ES VEN Yamaha XT-350. Im-
pecable. Sempre a garaig.
Raó: 649019849.
------------------------------------------------
ES VEN tractor Jhon Deere,
model 2020, documentat. En
perfecte estat d’ús i manteni-
ment. Porta instal·lat toro hi-
dràulic per palets. Preu:
8.400e negociables. Raó:
973610087.
------------------------------------------------
VENC tractor Masey Fer-
guson, model 135, documen-
tat. Excel·lent estat de conser-
vació. Porta cultivador semi-
nou. Cobertes davanteres i
darreres noves Firestone.
Preu: 3.000e. Interessats tru-
car al: 616069311.
------------------------------------------------
ES VEN Fiat Cinquescento, 2
cilíndros, matrícula L-7987-Y,
Kms. 24.650. Seguro hasta el
1/6/08. Precio: 900e+140e
(aprox.) de gastos de cambio
propietario. Telf: 973448618.
------------------------------------------------

ES VEN quad IFZ Yamaha 450.
En perfecte estat. Interessats
trucar al: 661245573.
------------------------------------------------
SE VENDE moto de cros, 4
tiempos, 110 cc, para edat
entre 7-12 años. Arranque pe-
dal y bateria. Precio 350 e.
Telf: 696262093.
------------------------------------------------

VARIS
------------------------------------------------
INTERBAN. No se agobie por
sus problemas económicos,
consultenos y le ayudaremos
a encontrar una solución. Te-
lefono: 973447477.
------------------------------------------------
INTERBAN. Créditos per-
sonales hasta 9.000 e, sin ava-
les, en 24 h. Llamar al telefo-
no: 973447477.
------------------------------------------------
INTERBAN. Capital privado,
para embargos, subastas...
Consultenos al 973447477.
------------------------------------------------
ESQUIZOFRÈNIA i altres
TMS: transtorns bipolar, de-
pressiu, de personalitat, ago-
rafòbia. Informació i suport a
afectats i entorn, familiars-
amics. Contacte: Associació
Salut Mental Ponent-Bala-
guer/La Noguera, 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. Trucar al telèfon:
651911369.
-----------------------------------------------
CONSTRUCCIONS GER-
MANS VIDAL. Urbanisme,
banys, teulades, façanes. Re-
formes en general. Telèfons:
650760006 - 973426180.
------------------------------------------------
SIÉNTETE bién a un precio
módico! Se ofrece señora con
título acreditativo certificado
para masajes. Alivio para todo
tipo de dolores. Masaje
terapéutico y reflexoterapia.
Concretar hora al teléfono:
678160733 (Maria).
------------------------------------------------
SE VENDEN 4 llantas con
cubiertas, de aluminio,
seminuevas, marca Renault,
6 radios, 16 pulgadas (205/55/
16). Precio: 500e. Teléfono:
627913891.
------------------------------------------------
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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

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.

De les 8 de la tarda del 8 de novembre a les 8 de la tarda del 15 de novembre SALA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 15 de novembre a les 8 de la tarda del 22 de novembre MARCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 22 de novembre a les 8 de la tarda del 29 de novembre ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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!!

Jacint Verdaguer, 19 baix. - BALAGUER

Tel. 973 447958

COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS

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

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.

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

etàl·liques

ORENOM
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