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Quan vaig escriure que
no trobava gens d’adequat
que al bell mig d’una de les
voreres de l’avinguda de
Francesc Macià, concreta-
ment a la que toca al riu, es
col·loqués una estructura
d’alta tensió, algú em va co-

mentar que era temporal,
que en un termini  inferior a
un any aniria a fora. Era evi-
dent que aquella ubicació no
podia tenir llarga permanèn-
cia, més aviat el dies comp-
tats; però, sentia l’obligació
de fer un comentari de desa-
provació. No he comptat els
dies que han passat fins a la
seva retirada. Estic segur que
s’ha superat en escreix el ter-
mini previst. Ara bé, el que
compta és que ja no hi és i

els vianants podem gaudir
d’un  millor passeig. Alhora,
l’estètica de la ciutat també
ha sortit afavorida. Cal ven-
dre imatge, i les entrades a
la població són un mirall del
que podem trobar al seu in-
terior. Si el reclam és agra-
dable a la vista, tenim molt
de guanyat. Tanmateix, cal
també que sigui plaent a la
resta de sentits.

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

ASSESSORIA POLO
C/ Barcelona, 80 - BALAGUER

Tel: 973 445 924

GESTIONEM LA VENDA O LLOGUER

DEL SEU PIS O LOCAL

- ES LLOGA pis c/ Barcelona, 4 habitacions.
- ES VEN pis al c/ Barcelona, econòmic.
- ES VEN pis al c/ Gregorio Marañon. Econòmic.
- ES VEN dúplex, 140 m2 a estrenar.
- ES VENEN cases adosades a Alguaire.
- ES VEN pis al c/Barcelona, 2 banys, 4 hab.
- ES VENEN xalets al Club Segre, Gerb.
- ES VEN pàrking tancat al c/Dr. Fleming.
- ES VEN local comercial 80 m2, c/ St Josep de Calasanç.

El Club Futbol Balaguer, en un magnífic final de
campionat, en el que ha guanyat 7 partits i n’ha empatat
dos dels 9 darrers disputats, ha aconseguit la
permanència a la Tercera Divisió, després d’estar bona
part de la temporada en la zona de descens, i quan molt
pocs eren els que creien en el miracle de la salvació. Una
de les persones que mai ha perdut la fe en poder realitzar
aquesta gesta, ha estat l’entrenador Emili Vicente. La
constància, el treball i el sacrifici són les seves virtuts i
les seves armes,  el futbol és la seva passió.

Emili Vicente va ser jugador i capità del Balaguer
durant molts anys, i durant els darrers cinc anys ha estat
el responsable tècnic de l’equip. Aconseguí l’ascens de
Primera Catalana a Tercera Divisió, en el seu primer any,
i durant els quatre anys següents ha aconseguit mantenir
l’equip a la categoria de bronze. El que en un principi pot
semblar fàcil, hem de dir que no ho és gens. Estar en
aquesta categoria per una ciutat com Balaguer, és tot un
luxe, com també ho és el poder tenir un tècnic del seu
nivell, com a entrenador i com a persona. En aquests
cinc anys, Emili Vicente s’ha guanyat l’estima i el respecte
dels seus jugadors, dels directius, de l’afició i de tota
una ciutat. Mai una paraula per damunt d’una altra. El
seu optimisme i ganes de tirar endavant, l’ha encomanat
a tots els que l’envoltaven.

Ara, l’Emili Vicente iniciarà una nova etapa al front
de la Unió Esportiva Lleida, i esperem que allí, sàpiguen
reconèixer i apreciar la seva presència i el seu treball. És
en definitiva, tot un senyor del futbol.

Molta sort.

Emili Vicente

>>BALAGUER

Èxit de la Festa de la Coca
celebrada al Mercadal

Retiren les torres d’alta tensió dels
Països Catalans i Francesc Macià
----------------------------------------------
>>COMARCA

Cubells reclama els reemisors de
TDT de televisió

Clausuren un nou Curs de les Aules
Universitàries de la Noguera
----------------------------------------------
>>CULTURA

El Museu acull una mostra
fotogràfica de fotoperiodisme

El Casal de la Gent Gran realitza
una trobada cultural
----------------------------------------------
>>ESPORTS

El Balaguer aconsegeuix la
permanència a la Tercera Divisió

Gerard Angerri, sotscampió de
Catalunya de Tennis Taula escolar
----------------------------------------------
>>OCI

Amb l’obra “Entre pocs i massa”
s’acaba el cicle de primavera

PORTADA

BTT a Tartareu
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Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 973 448 332

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER

La Festa de la Coca reparteix un total

de 2.500 racions a la Plaça Mercadal
El passat diumenge 18

de maig, la Plaça del Merca-
dal va omplir-se de gom a
gom per celebrar una nova
edició de la Festa de la Coca.

En total es van repartir
dues mil cinc-centes racions
de coca elaborada pels dife-
rents pastissers de Balaguer
i comarca. Més de 300 qui-
los de coca i 500 litres del
nou còctel de fruites, sense
alcohol, que va repartir-se
entre els centenars de visi-
tants que van gaudir de la
festa, organitzada per l’Ins-
titut Municipal Progrés i
Cultura de Balaguer i l’Asso-
ciació Gastronòmica del
Comtat d’Urgell.

Durant la festa també va
tenir lloc la celebració del
concurs de coques de sam-
faina i de recapte per a no
professionals, amb la parti-
cipació d’una dotzena de
coques que van ser exposa-
des.

La Festa va estar amenit-
zada pel grup musical “Els
Ministrils del Raval”, que van
fer ballar les dues parelles de
gegants de Balaguer que van
participar de l’acte gastronò-
mic.

La festa de la coca va
comptar un any més, amb
la col·laboració desinteres-
sada dels voluntaris de Creu
Roja Joventut, que van ser
els encarregats de tallar i re-
partir els 60 metres de coca
del Mercadal.

Una Plaça engalanada

que va comptar amb la pre-
sència d’una trentena de Cot-
xes clàssics del Club de Ve-
hicles Històrics de Lleida,
que ahir van celebrar la seva
segona Trobada a la ciutat
de Balaguer.

Vista de la Coca de Samfaina al Mercadal

L’Alcalde Miquel Aguilà,
acompanyat de la vice-pre-
sidenta de l’Impic, Mar
Roldan van fer el tall d’Ho-
nor a la coca de samfaina,
abans d’inicar el repartiment
de les raccions.

La Festa va estar amenitzada pel grup musical “Els

Ministrils del Raval”, que acompanyaren els

Gegants de Balaguer en la seva ballada

Una cinquantena de
gegants i gegantons,
d’un total de vint colles
geganteres van omplir de
color els carrers de
Balaguer, el passat diu-
menge 18 de maig, en la

Trobada de colles que va
aplegar un total de 500
persones.

Els gegants van sortir
en cercavila a les 11 del
matí i van finalitzar el re-
corregut a la Plaça del
Mercadal, on totes les co-
lles van rebre els obsequis
corresponents de mans
de les autoritats locals.

En acabar, els partici-
pants, geganters, acom-
panyats i grallers van par-
ticipar d’un dinar de ger-
manor.

50 gegants i gegantons

participen a la Trobada de

colles geganteres de Balaguer

Un total de 20 colles

geganteres i grups de

grallers van amenitzar

la cercavila de la

Trobada de Gegants

Trobada de Gegants
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Els Diables de Balaguer, Rosselló i

Sanahuja a la Trobada de Balaguer

El passat diumenge
18 de maig, Balaguer va
acollir la segona Trobada
de Cotxes clàssics i His-
tòrics, que està organit-
zada pel Club de Vehicles
Històrics de Lleida, amb
la participació d’una tren-

Una trentena de cotxes

clàssics a la segona trobada

Els cotxes clàssics a la Plaça Mercadal

Trobada de Diables

Els grups de Diables de
les poblacions de Balaguer,
Sanahuja i Rosselló van par-
ticipar el passat dissabte 17
de maig, a la segona Troba-
da de Diables de la capital
de la Noguera.

Els Diables van sortir de
la Plaça Pau Casals, seguits
per centenars de joves amb
ganes de gresca i van recór-
rer diversos carrers del Cen-
tre Històric fins acabar a la
Plaça del Mercadal, amb
una sorollosa traca.

Durant el recorregut els
diables de les tres poblaci-
ons van fer córrer de valent
els més atrevits, i la festa va
finalitzar sense cap incident
digne de remarcar.

La Trobada de Diables de
Balaguer té caràcter bianu-
al, i per tant tornarà a cele-
brar-se el 2010.

Els tres grups de Diables van oferir un espectacle

de foc i correfocs pels diferents carrers del Centre

Històric de Balaguer el passat dissabte 17 de maig

tena de vehicles clàssics
que després de fer un re-
corregut pels principals
carrers de Balaguer, van
estar exposats a la Plaça
del Mercadal en el de-
curs de la Festa de la
Coca.
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Comunitats | Pàrquings | Oficicines
Establiments comercials | Col·legis

Bancs | Naus industrials
Neteges fi d�obra

Neteges en general
Vidres | Rètols

Neteja de catifes i moquetes
Poliment i abrillantament de terra

DEMANI�NS
PRESSUPOST

El passat diumenge
11 de maig, va celebrar-
se una nova edició de
l’Aplec de Santa Maria de
les Franqueses, organit-
zat conjuntament per la
Parròquia de Balaguer,
l’Associació Dona Rural i

la Comissió per la restau-
ració del monestir.

Els actes van consis-
tir en una Missa, una ba-
llada de sardanes a l’exte-
rior, i finalitzà amb un di-
nar de germanor que
donà pas a un petit con-
cert del grup de Cambra
del Cor Lieder Càmera de
Sabadell.

Actualment s’està tre-
ballant per a que el Mo-
nestir aculli, aquest any,
una exposció sobre el
Cister, i donar a conèixer
el Monestir a tot el públic.

Més d’un centenar de

balaguerins a l’Aplec del

Monestir de les Franqueses

Aplec de les Franqueses

Celebrat el passat

diumenge 11 de maig,

organitzat per la

Parròquia, Dona Rural

i la Comissió

Suprimeixen les dues torres d’alta

tensió de la zona de l’Eixample

El passat 8 de maig, va
tenir lloc la supressió de
dues torres elèctriques d’alta
tensió que estaven ubicades,
respectivament, a
l’Avinguda Francesc Macià i
a l’Avinguda dels Països
Catalans, desprès d’acabar
un projecte de modernit-
zació elèctrica que s’havia
iniciat als anys 90 eliminant
totes les línies de la zona de
l’eixample i que estava
pendent de finalització
perquè s’havia de travessar
el riu per conduir el circuit
elèctric.

Això s’ha pogut resoldre
al construïr la nova pas-
sarel·la ja que s’ha dotat de
les conduccions pertinents
per poder passar els fils
elèctrics.

Segons va manifestar
l’Alcalde de Balaguer,
Miquel Aguilà, «es pot
considerar un dia històric per
la ciutat ja que aquestes
dues torres, en el lloc on
estaven oferien un gran
impacte visual ja que abans
gairebé era una zona desha-
bitada i ara estaven al mig
d’una gran zona d’expansió.

Cal recordar que aquest

projecte s’ha pogut tirar
endavant gràcies a la
signatura d’un conveni que
es va fer a l’inici de les obres
amb Fecsa Endesa que
aportaven gairebé el 50%
dels costos cada part.

El responsable de
Nuevos Suministros, Ricar-
do Cabestra, també ha
manifestat que al ser una

línia que travessava un riu,
com el Segre, tenia uns
riscos per la fauna, tot i que
no era una zona protegida,
que ara no tan sols s’han
disminuït, sinó que s’han
eliminat.

A l’acte també hi va
participar el responsable de
Fecsa a la zona, Joaquim
Roca.

Supressió de les torres d’alta tensió

Estaven ubicades, una a

l’Avinguda Països

Catalans i l’altra a

l’Avinguda Francesc

Macià
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CENTRE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

ACSER S.C.C.L.
(ACADÈMIA SERRA)

c/ Sant Lluís, 50 - Tel/Fax 973 44 59 12 - BALAGUER

• Necessites una bona formació? • Busques una titulació oficial?
La Formació Professional és la solució

Cicles Formtaius
Grau Mitjà

• Gestió Administrativa

• Cures auxiliars infermeria

1 sol curs

Cicles Formatius
Grau Superior

• Administració i

Finances

Informa’t

- 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

La pluja no va poder
impedir que se celebrés
la 14ena edició de la Fira
de Jocs de pati, i els vora
tres-cents participants de
tots els centres educatius
de primària de Balaguer,
van traslladar-se al nou

pavelló polivalent, on diri-
gits pels professors dels
diferents centres i els
monitors de la Regidoria
d’Esports de l’Ajunta-
ment de Balaguer, van
poder participar dels 12
jocs que estaven prepa-
rats.

La rila, el mocador, les
curses de sacs, el saltar
corda, la petanca, amb els
avis del Casal de la Gent
Gran, entre d’altres, van
fer que la fira es convertís
en tota una olimpíada de
jocs de tota la vida.

Vora 300 participants dels

diferents centres educatius

locals a la Fira de Jocs de pati

Fira de Jocs de pati

Va celebrar-se el

passat divendres 9 de

maig, al pavelló

polivalent d’Inpacsa,

a causa de la pluja

Dos-centes motos participen a la 1a

Concentració Motera de Balaguer

El passat diumenge 11
de maig es va celebrar a
Balaguer la Primera Concen-
tració Motera organitzada
per la Penya Motera Rum-
Rum de Balaguer amb una
gran afluència de motards i
públic, tot i el mal temps que
es va donar durant el cap de
setmana a la ciutat.

Més de 200 motos
vingudes d’arreu de les
comarques catalanes i
aragoneses es van concen-
trar al Parc de la Transsegre
a partir de les 8 del matí per
començar la festa amb un
esmorzar popular per a tots

Més de 200 motos a la Concentració

Els motards es van concentrar al parc de la Transsegre

La Concentració estava

organitzada per la Penya

motera Rum-Rum de

Balaguer, el passat

diumenge 11 de maig

els participants i acompa-
nyants.

A mig matí els moto-
ristes van sortir de ruta per
diferents poblacions de la
Noguera, aixecant força
espectació per arreu on
passaven, acabant el
recorregut comarcal, de nou
a Balaguer.

La festa motera va

finalitzar amb un aperitiu
popular per a tots els
participants i acompanyants
i el clàssic lliurament de
trofeus tan diversos com: al
motorista  més matiner, al
motorista més jove de tots
els participants a la
Concentració, al motorista
més gran o fins i tot el
motorista que va venir de
més lluny per participar a la
Trobada motera de Balaguer
del passat diumenge 11 de
maig.

La Penya Motera Rum-
Rum de Balaguer va mostrar
la seva plena satisfacció per
la participació d’un elevat
nombre de motards a la
Concentració, vinguts de
molts llocs diferents i espera
tornar a repetir aquesta
concentració l’any vinent,
esperant molts més
motards, i esperant també
que el temps acompanyi.
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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

Tartareu acolleix l’Open d’Espanya de

Descens de BTT, aquest diumenge 25

Aquest proper cap de
setmana, Tartareu tornarà a
ser la capital d’Espanya de
la BTT, amb la celebració de
l’Open d’Espanya de Des-
cens (Categoria UCI E-2),
organitzat conjuntament pel
Club Ciclista Tartareu, i la
Maxxis Cup.

Els entrenaments co-
mençaran el dissabte 24 de
maig a partir de les 10 del

matí, i fins a la 1 del migdia i
de 3 a 6 de la tarda. Els entre-
naments continuaran el diu-
menge 25, de 8 a 9 del matí,
mentre que la primera final

Maxxis Cup a Tartareu

de Descens començarà a
dos quarts de deu del matí, i
la Segona final mitja hora
després d’acabar la primera
final.

Nova edició de l’Aplec a

l’Ermita de Sant Llubí
Com és tradició el primer

diumenge del mes de juny
es durà a terme l’aplec  a l’er-
mita de Sant Llubí (Millà-
Àger).

Durant el segle passat,
quan els pobles de Millà i els
Masos de Millà estaven
habitats per nombrosos
veïns, sortien en processó
fins a l’ermita per rendir
devoció al Sant. Actualment,
tot i que en aquests pobles
hi viuen poques famílies, per

l’aplec de Sant Llubí s’hi
reuneix molta gent filla de la
Vall i de la resta de la
comarca.

D’uns anys ençà s’han
realitzat obres de millora a
l’ermita gràcies a la col·la-
boració dels assistents als
aplecs que es fan el primer
diumenge de juny i de
setembre.

Els fills de Millà i dels
Masos de Millà són els que
organitzen la trobada.

Els entrenaments es

realitzaran el dissabte

durant tot el dia, i la

competició el diumenge

25 de maig al matí

El dia 21 de maig, de
10 a 12 h, va tenir lloc la
fase final al Teatre
Municipal de Balaguer, la
I Gimcana Lingüística de
la Noguera, on els equips
guanyadors s’enfrontaren
en un concurs en què van

haver de superar un
conjunt de proves de
llengua (frases fetes,
passaparaula, descobrir el
barbarisme, trobar
paranys ortogràfics, entre
d’altres).

També hi van assistir
com a públic els com-
panys i companyes dels
alumnes participants.

En l’organització de la
final de la gimcana hi ha
col·laborat també l’Ajun-
tament de Balaguer i
l’Institut de Progrés i
Cultura.

La Noguera celebra la final de

la I Gimcana Lingüística amb

la participació de 4 instituts

Gimcana Lingüística

L’IES Ciutat de

Balaguer, l’IES

Almatà, l’IES de Ponts

i l’IES de Bellcaire

d’Urgell participants

Aplec de Sant Llubí
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Consulta

Visites a domicili

Vacunacions

Ci ru rg ia

Anàlis is

Aliments i complements

Servei de perruqueria

Pare Sanahuja, 27
Tel. 973 445584
25600 BALAGUER

URGÈNCIES:

Tel. 617 910071

Tot per l'animal de
companyia !

Actualment, les po-
blacions de Cubells, Don-
zell, Butsenit, Montgai,
Bellmunt, Vallfogona,
Térmens, Linyola,
Agramunt, Balaguer,
Menàrguens, entre d’al-
tres, depenen del reemis-
sor de Cubells per veure
els diferents canals de te-
levisió.

Es per aquest motiu
que l’alcalde de Cubells,

Josep Roig, ha fet una
crida a aquests municipis
per a que reclamin la
instal·lació de reemissors
de TDT, ja que actualment
només pot veure’s per
Alpicat, deixant moltes
zones fosques de la co-
marca. Josep Roig vol
que Televisió Espanyola i
la Televisió Catalana col·-
loquin els reemissors el
més abans possible.

Cubells

Cloenda del Curs de les Aules

Universitàries de la Noguera 2007-08
Un any més, les Aules

d’Extensió Universitària per
a la Gent Gran de la Noguera
van celebrar la clausura del
curs acadèmic 2007-2008.

El curs s’ha desenvo-
lupat en 28 sessions, des del
17 d’octubre de 2007 fins al
14 de maig de 2008, al llarg
de les quals els 63 alumnes
inscrits han treballat temes
de psicologia i malalties
mentals, història contempo-
rània, art antic, literatura,
arquitectura i música.

Com a temes dedicats a
l’àmbit local han pogut
gaudir de dos sessions
sobre l’Arxiu Comarcal de la
Noguera.Cloenda Aules Universitàries

Balaguer acull una Trobada d’aules

d’acollida de les Terres de Lleida
Un total de 131 alumnes

nouvinguts a les terres de
Lleida van reunir-se a
Balaguer en una trobada
d’aules d’acollida, organitza-
da pel Servei Educatiu de la
Noguera, amb la col·-
laboració dels centres edu-
catius.

Els assistents van ser
convidats a descobrir
Balaguer visitant-ne els em-
plaçaments més emblemà-
tics amb la companyia de
guies locals.

Hi han participat un total de 63 alumnes que han

assistit a 28 sessions de temàtiques diverses

Participants a la Trobada

Cubells reclama la TDT al seu

reemisor de televisió



11<<C U L T U R A

La Sala d’Art 4 acull
una exposició d’Alba
Casanovas del 17 al 30 de
maig (divendres i dissab-
te tarda ,diumenge matí).

Alba Casanovas va
néixer a Barcelona l’any
1973. Va cursar estudis a

Alba Casanovas exposa a la

Sala d’Art 4 de Balaguer

Una de les obres d’Alba Casanovas

l’Escola Sanvicens i a la
Facultat de Belles Arts de
Barcelona on es va
llicenciar en pintura.

També estudia i
investiga les diferents
tècniques del vidre a
Praga.

El Museu acull l’exposició Cambra

Fosca 1936-1946 dels Brangulí

Exposició fotogràfica al Museu de Balaguer

La Sala d’exposicions del
Museu de la Noguera acull
l’exposició Cambra Fosca
1936-1946. Imatges de
Catalunya dels fotoperio-
distes Brangulí, que es po-
drà veure del 17 de maig al
15 de juny de 2008

Els Brangulí van ser una
nissaga de fotoperiodistes
catalans que va començar
amb Josep Brangulí l’any
1899, tot i que no va ser fins
l’any 1910, quan la premsa
diària va començar a
reproduïr imatges, que va
començar a col·laborar a La
Vanguardia, El Diluvio,
Diario de Barcelona... Els
seus fills, Joaquim i Xavier,
es van incorporar a
l’empresa familiar a finals
dels anys 20, fins que van ser
mobilitzats per la guerra civil
espanyola.

Els fotoperiodistes Brangulí, van ser una nissaga

que van exercir a la primera meitat del segle XX als

diferents mitjans de comunicació de l’època
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MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA
MAGIA BLANCA

CONSULTAS  EN

BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 679 857 044

Telf. 609 135 472

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

Els alumnes de Gaspar gaudeixen dels

primers pobladors de la Noguera
Els alumnes de cicle su-

perior del Gaspar de Portolà
podran gaudir, juntament
amb les seves famílies, de
l’exposició itinerant «Els pri-
mers pobladors de La No-
guera» entre els dies 5 i 18
d’aquest mes. Aquesta expo-
sició consta de deu plafons
on s’explica la vida i l’evolu-
ció de l’home prehistòric
pels diferents espais de la
comarca (Roca del Bous,
Cova Gran ...)així com la seva
situació dins de Catalunya.

D’altra banda, aquests
alumnes varen visitar la Cova
Gran de Santa Linya,
monument adoptat pel
centre.Exposició a Gaspar de Portolà

El Casal de la Gent Gran de Sant Joan

Despí visita el Casal de Balaguer
El passat 9 de maig, va

tenir lloc una trobada entre
el casal de la Gent Gran de
Balaguer i el casal de la gent
Gran de Sant Joan Despí per
tal de promocionar els inter-
canvis culturals amb aques-
tes associacions que cada
cop més pretenen incentivar
activitats lúdiques entre les
persones grans.

El vincle que els uneix
bàsicament és que els dos
casals tenen corals i fan in-
tercanvis.

Els mateixos alumnes de cicle superior van fer una

visita a la cova Gran de Santa Linya

Trobada cultural al Casal de la Gent Gran de Balaguer

El passat 10 de Maig
es van disputar a diferents
llocs de la província de
Lleida les finals
provincials dels jocs
esportius escolars de
Catalunya.

El col·legi Nostra

Senyora del Carme de
Balaguer, aconseguia per
primera vegada en la seva
història (163 anys),
classificar a sis equips per
a les esmentades finals.

Però el més
destacable ha estat en que
va col·locar a la final de
futbol sala a tots els
equips en les diferents
categories.

Així doncs, el
Carmelites va aconseguir
dos subcampionats pro-
vincials i 2 campionats
provincials.

Excel·lent paper dels equips

de Futbol Sala escolar del

Nostra Senyora del Carme

Els jugadors celebrant el triomf

Han aconseguit dos

campionats en els

escolars provincials i

dos subcampionats

provincials
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La Biblioteca de Balaguer us recomana

la lectura dels següents llibres

“Autoestop” és una
amena novel·la de viatges.
L’escriptor Toni Sala (autor
de “Petita crònica d’un
professor a secundària”)
ofereix un viu retrat de
Catalunya, de cap a cap.

Entre el març del 2006 i
el febrer del 2007, l’autor va
recórrer, a peu o fent dit,
molts quilòmetres de
carretera. Va passar per
molts pobles i va parlar
amb molta gent, va veure
un munt de coses, n’hi van
passar unes quantes i en
va sentir encara més.

“Autoestop” és el
resultat de la seva
experiència, que l’autor vol
compartir amb els seus
lectors.

El particular viatge d’en
Toni Sala comença a
Mequinensa, com a petit
homenatge a l’escriptor
Jesús Moncada.

El racó del poeta

Autoestop

Autor: Toni Sala

Gènere: Novel·la

Mujeres espías

Autor: Laura Manzanera

Gènere: Espies

Vull una mare robot

Autor: Davide Calì

Gènere: Infantil

L’escriptora Laura
Manzanera narra com les
dones han format part
essencial dels serveis
secrets des de l’An-
tiguitat, desmitificant la
imatge de la dona com a
mera seductora.

Des de la França de
Lluís XIV fins l’Espanya
de la guerra civil o l’URSS
de la Guerra Freda,
nombroses dones ex-
cepcionals desfilen per
les pàgines d’aquest
llibre ple d’acció, alta
política, traïció, amor i
sexe.

Virginia de Casti-
glione va anar-se’n al llit
amb Napoleó III per la
independència d’Itàlia;
Jephine Baker viatjà per
tota Europa amb missat-
ges ocults dins les
partitures del seu
espectacle...

“Una mare de veritat no
sempre té molt de temps
per estar amb tu. En canvi,
una mare robot fa el que
vols, i sobretot MAI no
t’escridassa...  Sinó,
l’apago amb el
telecomandament! Però
una mare robot, sap fer
carícies i fa tan bona olor
com la mare de veritat?”.

Això és el que pensa el
protagonista d’aquest
àlbum quan dia rere dia la
seva mare va a treballar i el
deixa sol, així que
s’imagina com seria una
mare robot que estigués
tot el dia pendent d’ell.

El que no havia pensat
però, és que les mares
robot no saben fer carícies,
ni tenen la pell suau com
les mares de veritat...

Així doncs, potser no és
tan bona idea això de tenir
una mare robot!

Miquel Trilla

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

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

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

Acudia un núvol desacostumat a fer la conversa.
Una boira espessa, un temps enfadat
i la lluna estreta i la poca llum...
Cortines de fum deslluïen l’aire
de les nitideses i es feien promeses
de llocs encantats que ja no existeixen.
Arran de cor,
una calma interna xuclava la nit
ofegant memòries d’històries polsoses
de qui sap quants anys.
Ben igual com si la sort
allunyés les desventures i un posat amic
adornés l’espai amb estrelles noves,
amb gest de dia festiu.
Balandre desorientat,
només sóc tal com em veuen,
i no pas com em veig jo,
explicava el núvol i la boira espessa
i el temps enfadat, d’aquella conversa.
I se’n torna obertament pel camí de sempre,
desistint d’endevinar un altre sender,
que pogués fer-lo feliç.



14>> E S P O R T S

El Club Futbol Balaguer continuarà una

temporada més a Tercera Divisió

FUTBOL >>Després de

la victòria davant el

Blanes, els balaguerins

s’asseguren la

permanència a la divisió

de bronze

11/05/2008

MANRESA 0

BALAGUER 3

18/05/2008

BALAGUER 2

BLANES 1

Emili Vicente rep l’homenatge del C. F. Balaguer

Club Futbol Balaguer

Classificació

Tercera Divisió

1. Barcelona B ......... 83

2. Sant Andreu ......... 82

3. Reus ...................... 65

4. Santboià ................ 60

5. Rapitenca ............. 59

6. Palamós ................ 58

7. Premià .................. 55

8. Pobla Mafumet .... 52

9. Banyoles ............... 51

10. Balaguer ............ 50

11. Europa ................. 50

12. Vilanova .............. 49

13. Cassà .................. 48

14. Blanes ................. 48

15. Mataró ................ 48

16. Manlleu ............... 48

17. Castelldefels ...... 45

18. Igualada .............. 37

19. Manresa .............. 35

20. Masnou ............... 21

Golejadors del

C.F. Balaguer

1. Parra ................. 10
2. Ruben Soler ....... 8
3. Figuerola ............ 5
5. Chad Bond ......... 5
6. Moisés ............... 3
7. Juanjo Tenorio .. 3
8. Gabernet ............ 2
9. Isaac ................... 2
10. Gallardo ............ 2
11. Campabadal .... 2
10. Cortés ............... 1
10. Genís ................ 1
11. Ivan Lopez ........ 1
12. Kike .................. 1

Iban Parra amb 10 gols
repeteix una tempora-
da més, com a màxim
golejador de l’equip
balaguerí.

Iban Parra

El Balaguer tornarà a ju-
gar  a Tercera Divisió, la pro-
pera temporada, després
d’un final de lliga fulgurant
en el que l’equip que entre-
na Emili Vicente ha sumat
23 dels 27 punts possibles,
amb set victòries i dos em-

volia veure’s implicat en els
possibles descensos no
compensats. L’equip no va
fallar i amb gols de Ruben
Soler i Chad Bond, que diu-
menge es despedia de
l’afició balaguerina abans de
tornar cap a Gal·les, aconse-
guia els tres punts que,
acompanyat de la resta de
resultats el col·loquen a la
desena posició de la classi-
ficació final de la lliga, amb
50 punts.

D’altra banda, el tècnic
Emili Vicente no continuarà
entrenant el primer equip la
propera temporada, ja que
signarà com a nou entrena-
dor de la Unió Esportiva
Lleida, i de no haver-hi can-
vis de darrera hora, el nou
tècnic del conjunt balaguerí

pats en els nou darrers par-
tits disputats.

El Balaguer després de
guanyar amb autoritat al
camp del Manresa per 0-3,
disputava el darrer partit a
casa, davant el Blanes, amb
l’obligació de guanyar si no

per l’any vinent, serà David
Capdevila, actual entrenador
del Juvenil de l’Atlètic Segre,
i que va ser jugador del
Balaguer a principis dels
anys 90.

David Capdevila tindrà
com a segon, a Toni
Menchón, que l’actual tem-
porada ha estat l’entrenador
del Balaguer B, acabant en
cinquena posició a la taula
del grup 5è de la Primera
Territorial.
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Menàrguens
Ref. 40264

Casa de 190 m2, amb 2
vivendes indpents., 3
hab. cada una, refor-
mada. Per entrar-hi!

OPORTUNITAT!!Ref. 40272

Àtic, 1 hab.,  terres de gres, tancament exterior
d’alumini, traster 10m2 amb possibilitat d’ampliar.

Terrassa 12m2. Molt lluminós.
Preu: 69.000 e.

Zona Escola Pia
Ref. 40265

Apartament seminou,
84 m2, 2 hab., tot
exterior, parquet i

moblat. Vine a veure’l!

Zona Escola Pia
Ref. 40283

Apartament 50 m2

seminou, 1 hab., par-
quet, tancament d’alu-
mini. Preu Increible!

Zona Carmelites
Ref. 40277

115 m2, 4 hab., cuina
office, terra parquet i

gres, portes roure, calf.
ind. Preu: 132.212 e.

Països Catalans
Ref. 40251

90 m2, pis d’obra nova,
3 hab., 2 banys, pis-

cina, acabats de quali-
tat. Vine a veure’l!

Zona c/ Urgell
Ref. 40145

70 m2, 3 hab., reformat
i molt lluminós. Per
entrar-hi a viure.
Preu: 120.000 e.

Zona c/ Urgell
Apartament seminou,

55m2,2 hab.,
cuina independent,
Preu: 102.172 e.

Vine a veure’l!

Zona Instituts
Ref. 40102

Pis 80 m2, 3 hab.,
2 banys, seminou, calf.

individual a gas.
Bon preu!

Zona Riu
Ref. 40243

Pis 90 m2, 4 hab.,
2 banys, seminou.
Ben situat. Preu
impresionant.

Zona Ps. Estació
Ref. 40278

Pis 75 m2, 4 hab.,
bany complert. Preu:

84.131 e.

El Cristec s’assegura la permanència

guanyant el Sicoris i el Martorell

FUTBOL SALA >> Els

balaguerins, amb

aquestes dues victòries

aconsegueixen la

permanència a la

Nacional B

10/05/2008

CRISTEC 6

SICORIS 4

17/05/2008

MARTORELL 1

CRISTEC 3

El Cristec Balaguer gua-
nya a la pista del Martorell
B, per 1 gol a 3.

Aquesta victòria, unida a
la derrota del Castelldefels,

objectiu marcat inicialment
al principi del present
exercici, convertint-se el
club en un dels veterans de
la complicada competició.

El proper dissabte acaba
la temporada rebent el
Tàrrega al Pavelló
Poliesportiu a les 18,30 h.

col·loquen el Cristec
definitivament fora dels dos
llocs de descens directe i de
la zona de descensos
compensats. Per tant,
l’entitat balaguerina
continuarà competint en 1a
Divisió Nacional, per desena
temporada consecutiva,

Futbol Sala Cristec Balaguer

BÀSQUET>>Els equips
sèniors del Club Bàsquet
Balaguer han acabat la
temporada, amb mals re-
sultats i per tant ambdós
equips perdran la catego-
ria. L’equip masculí, dar-
rer classificat amb 2 vic-
tòries i 28 derrotes jugarà

a Segona Catalana la pro-
pera temporada, mentre
que l’equip femení, penúl-
tim amb 10 victòries i 20
derrotes, baixa a Tercera
Catalana, de cara a la pro-
pera temporada que co-
mençarà el proper mes
d’octubre.

Els dos equips sèniors del C.B.

Balaguer perden la categoria

Club Bàsquet Balaguer
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El Club d’Escacs Balaguer llueix el

“Viu Balaguer” a les seves samarretes

El Club d’Escacs Cristec-
Balaguer ha aconseguit
mantenir-se a la meitat de la
taula a la Primera Divisió
Catalana dels escacs en el
primer any de disputar
aquesta categoria, després
d’aconseguir l’ascens la tem-
porada 2006-2007.

En aquest sentit l’IMPIC
col·labora amb el club
d’Escacs Balaguer

mitjançant una aportació
econòmica i a la vegada el
club afegeix a les seves
samarretes la imatge
turística de la ciutat de

Roser Rumí i Mar Roldan presentant la samarreta

ESCACS>> L’equip A del

Club Escacs Balaguer

llueix el “Viu Balaguer”

a les samarretes dels

jugadors

L’equip infantil del Balaguer participa

al Torneig de l’Isle En Dodon, a França
El passat cap de setma-

na, l’equip de categoria in-
fantil del Club Futbol
Balaguer, va participar en un
torneig internacional de fut-
bol que es celebrava a la pe-
tita localitat del sud de
França de l’Isle En Dodon.

En aquest torneig, els
jugadors que entrena Dani
Valls i Jordi Tarrés van
quedar classificats en setena
posició, després de realitzar
un acceptable torneig en el
qual només van perdre un
sol partit per 1-0, el qual van
jugar precisament amb
l’equip que al final va
proclamar-se campió del
torneig.Infantil del C.F. Balaguer

FUTBOL >> Entrenat per Dani Valls i Jordi Tarrés

han fet un bon torneig i només van perdre un partit

La corredora del CN
Reus Ploms, Mireia
Santesmasses, amb el
suport de Radical
Intersport de Balaguer, va
disputar a Castroverde
(Lugo) el campionat
d’Espanya de Duatló
Cros.

Tot i lluitar per una
tercera posició del
pòdium durant gairebé
tot el tram de la cursa,
finalment va acabar en
cinquena posició per
darrera de Yolanda

Magallón (C.P.
Manyencos), Agnés Kay
Eppers (Cidade de Lugo
Fluvial), Helena Herrero
(Bricoblock Esproten
Tritoledo), i Sara Martin.

Per equips van acabar
guanyant el subcampio-
nat per darrera de Brico-
block Esproten Tritoledo
(Toledo), CN Reus Ploms
(Catalunya), i pel davant
de Cidade de Lugo Fluvial
(Galícia).

Les seleccionades de
l’equip català van ser:
Mireia Santesmasses que
quedà en cinquena
posició de la classificació
general, Judith Cases, que
ocupà la vuitena, posició,
Montserrat Martínez, que
quedà en la posició
dotzena i Paivi Linna en
quinzena posició.

Mireia Santesmasses,

cinquena d’Espanya en la

Duatló Cros, celebrada a Lugo

Mireia Santesmases

ATLETISME >> La

balaguerina del Reus

Ploms va quedar

segona per equips

amb Catalunya

Balaguer, la marca “Viu
Balaguer”, com la resta de
clubs que disputen
competicons arreu de
Catalunya.
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David Diaz s’adjudica l’Open

Internacional de Tennis de Balaguer
El català David Diaz s’ha

passejat pel Futures de
Balaguer de Tennis, fent un
excelent campionat, i impo-
sant-se a la final al britànic
Ward, per un clar 6-1 i 6-4.

David Diaz va passar a la
final després de desfer-se
còmodament en semifinals
de Granollers, mentre que
l’anglès Ward va fer el ma-
teix, en tres sets, amb Marsé.

La pluja ha fet que l’Open
Internacional de Tennis hagi
sofert diferents canvis pel
que fa als horaris, tot i que la
final va comptar igualment
amb un bon nombre d’es-
pectadors que van gaudir de
bones jugades.David Diaz va imposar-se a la final al britànic Ward

El festival de Gimnàstica Rítmica

omple el Pavelló Poliesportiu

GIMNÀSTICA RÍTMICA >>
El passat dissabte 17 de
maig, el pavelló poliesportiu
de Balaguer va acollir una
nova edició del festival de
Gimnàstica Rítmica, amb la
participació de diferents
clubs de les Terres de Lleida,
i entre els quals hi havia el
Club Municipal de Gimnàs-
tica Rítmica de Balaguer, que
va fer un gran paper en les
diverses actuacions que va
presentar, davant d’un nom-
brós públic assistent.

ESCACS>> Va imposar-se a la final en dos sets, al

britànic Ward, per un contundent 6-1 i 6-4

El balaguerí del Club
Tennis Taula Balaguer,
Gerard Angerri que fa po-
ques setmanes es procla-
mava campió provincial
escolar en la categoria
benjamí de tennis taula,
va aconseguir el passat
dissabte 17 de maig en la
fase final nacional celebra-
da a la localitat
d’Ulldecona, a les Terres
de l’Ebre, proclamant-se
sots-campió de Catalu-
nya en categoria benjamí.

En la final, el balague-
rí Angerri que va tenir les
seves opcions, va acabar
cedint per 3 a 1 al jugador
de Sant Cugat del Vallès,
Ivan Soriano.

En aquesta mateixa
categoria, el també
jugador del Club Tennis
Taula Balaguer, el
bellcairenc Llorenç
Lladonosa, va aconseguir
una meritòria quarta
posició.

Finalment, el tercer
jugador que el CTT
Balaguer presentava en
aquesta fase final
nacional, el campió
provincial aleví Genís
Galceran, natural també
de Bellcaire, va caure en
quarts de final per 3 a 2 en
un partit molt disputat.

Gerard Angerri, sotscampió

de Catalunya de Tennis Taula

escolar en categoria benjamí

Gerard Angerri

TENNIS TAULA >>
Excel·lents resultats

dels bejamins i

alevins del Club

Tennis Taula Balaguer

Un moment de l’actuació
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Balaguer acollí, el 17 i 18 de maig,

el campionat de Catalunya de pesca

Aquest cap de setmana
del 17 i 18 de maig, ha tingut
lloc a la ciutat de Balaguer la
fase final del campionat de
Catalunya de pesca en aigua
dolça, grup C,  amb la parti-
cipació de 40 pescadors de
tot el territori català.

Cal afegir que entre
aquests participants també
hi havia dos balaguerins.

La fase final es va fer en
dos dies, la primera va
iniciar-se el dissabte, a partir

de les 16 h després de
realitzar el sorteig pertinent
dels espais, amb una durada
de 4 hores i acabant a les 20
h del vespre.

La segona jornada del

Els pescadors al Parc de la Transsegre

campionat, va tenir lloc el
diumenge 18 de maig durant
el matí, fins a les 15 h.

En acabar el campionat,
va tenir lloc un dinar popular
entre tots els participants i
familiars, al vestíbul del Nou
Pavelló Polivalent d’Inpacsa
i després de l’àpat va tenir
lloc el lliurament de les
medalles als classificats
emportant-se la medalla d’or
en Sergi Gibert, la de plata
Josep Vidal i la de bronze,
Jose Carlos Moreno.

Els organitzadors
d’aquest campionat, van fer
esment de la bellesa i la
idoneïtat del riu de Balaguer,
com a ubicació del
certament, essent ideal per
la pràctica de la pesca.

40 participants al concurs de pesca

PESCA >>Al Campionat

de Catalunya hi van

participar un total de 40

pescadors d’arreu de les

comarques catalanes

El proper dissabte 31
de maig, el Camp Muni-
cipal d’Esports de
Balaguer acollirà la terce-
ra edició del Torneig Ben-
jamí de Futbol 7 “Ciutat
de Balaguer”, amb la par-
ticipació d’un total de
vuit equips de Balaguer,
de la comarca de la No-
guera, Aragó i Andorra.

El Torneig es disputa-
rà en dues lliguetes de
dos grups de 4 equips, a
partir de les 9 del matí, i
durant tot el matí compe-
tiran entre ells. Els dos
primers de cada grup llui-
taran per les primeres pla-
ces en les semifinals i fi-

nals, mentre que la resta
d’equips lluitaran pel 5è al
8è lloc del Torneig.

Entre els participants
hi haurà el C.F. Balaguer,
l’Escola de Futbol Urgell,
l’Artesa Ponts, l’Escola de
Futbol La Noguera,
l’Andorra i el guanyador
del Torneig de l’any pas-
sat, el River Monzón.

El Club Futbol Balaguer

organitza el Torneig Benjamí

de Futbol 7, el 31 de maig

Imatge del Torneig de l’any passat

FUTBOL 7 >>Un total

de 8 equips

competiran durant tot

el dissabte al matí al

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

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

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

l’article i un telèfon de contacte.

O P I N I Ó

Sovint, els ciutadans
tenim tendència a no valorar
prou els mèrits de les
persones més pròximes i,
per altra part, a exaltar,
moltes vegades en excés, les
excel·lències de les foranies.
Dins d’aquest context, no és
casual fer esment de
l’escriptora balaguerina
Teresa Pàmies.

La seva obra, sovint
intimista i autobiogràfica,
traspua l’eix que dóna
argument a la seva vida: la
lluita per una societat més
justa i igualitària i també, en
molts moments, la seva
estima per Balaguer, amb
totes les rèmores pròpies de
l’època fosca i convulsa en
què va viure la seva joventut.
Afecte entranyable i familiar
per la seva ciutat, no privat,
tanmateix quan calia, de
desaprovacions. En la seva
obra “Testament a Praga”,
aquest sentiment íntim el
descriu, entre d’altres,
d’aquesta manera tan
emotiva: “No hi faltava res,
a l’enterrament del meu
pare, millor dit, gairebé rés.
Només hi mancava el
principal: uns pams de terra
al cementiri de Balaguer, al
peu i a l’ombra del temple
de Santa Maria, al costat de
la meva mare, que va morir
esperant-nos ...”

Guanyadora d’impor-
tants distincions de les quals
destaquem: el premi de
narrativa Josep Pla (1970),
per “Testament a Praga”;

Homenatge a Teresa Pàmies
Grup local d’Esquerra de Balaguer

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

Entre el riure i el plorar
C.G.A.

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

Per general coneixe-
ment del poble català i de
tots els habitants dels països
catalans, des del dia quinze
de maig, tenim ambaixada
oberta a Londres. A la
inauguració hi van assistir
tots els que van poder anar-
hi gratuïtament. L’acte va
estar presidit pel Sr. Carod i
el senyor Saura, que
desconec si se’ls ha d’aplicar
el tractament d’Honorables.
Tampoc no em consta si es
van emportar algun mosso
d’esquadra per dignificar
l’acte, doncs Londres s’ho
mereix. Aleshores ha de
quedar entès que els
catalanets que puguin tenir
qualsevol problema a
Anglaterra, es poden dirigir
a l’adreça que el “0’12” per
mediació dels simpàtics
bessons - fills del Francesc i
la Paquita - molt gustos-
ament els hi donaran. I és
que som collonuts, ningú es
pot ni atansar al nostre anhel
de fer país. Ara mateix
Navarra i Euskadi prenen
nota desesperadament i
descaradament de la nostra
embranzida nacionalista,
doncs ells fruïnt del Concert
Econòmic amb molts diners
favorables, no han tingut el
“seny” per fer quelcom
semblant.

La setmana de l’onze al
divuit de maig, ha estat plena
de notícies que farien pujar
els colors a qualsevol, però
no a un govern de progrés i
d’Entesa, vet aquí algunes;

Crítica Serra d’Or de prosa
narrativa (1972), per
“Testament a Praga”;  premi
Joan Estelrich (1974), per
“Quan érem capitans”; Creu
de Sant Jordi (1984);
Institució de les Lletres
Catalanes de prosa no de
ficció (1995), per “Jardí
enfonsat” i premi d’Honor
de les Lletres Catalanes
(2001). També és autora de
nombrosos llibres, estudis i
articles i col·labora en
programes radiofònics a
Catalunya Ràdio.

Tot i viure a Barcelona,
des de la seva arribada de
l’exili, no ha perdut mai els
vincles amb la ciutat que la
va veure nàixer l’any 1919. A
més de les seves visites
puntuals, l’any 2007, va fer
donació a   Balaguer de les
seves obres, premis i
distincions.

Així doncs, el grup local
d’Esquerra Republicana de
Balaguer considera que cal
que es faci un meritori
agraïment i reconeixement a
Teresa Pàmies, i pensem
que una bona manera de fer-
ho seria posant el seu nom
a la nova escola d’ensenya-
ment primari que es
començarà a construir
properament a la ciutat.

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

avui es podien omplir
piscines, demà no. Els sous
del proletariat funcionari
s’apuja segons conveni, els
dels “quefes” el que es vol.
El funcionariat de la
Generalitat, augmenta a un
ritme que fa que la
multiplicació cristiana dels
pans i dels peixos es
converteixi en una ridiculesa.
Tot un èxit de la política dita
d’esquerra que va prometre
austeritat i estalvi, i es de
suposar - al ser d’esquera -,
beneficis per la classe
treballadora. Com diem una
setmana negra, per les
contradiccions i l’engany
manifestament visible, de
les promeses donades a
canvi del vot que es va
emetre escoltant-les.
Igualment s’ha passat amb
una discreció total del nivell
d’abstenció de les darreres
eleccions, no s’han fet
lectures ni interpretacions
públiques del que vol dir
l’abstenció o el vot en blanc
en una tendra democràcia. I
davant de la quantitat
d’informes que set
conselleries demanen
sovint, no venia d’un. Això
sí, per imports inferiors a
dotze mil euros, per així, no
caldre fer licitació. Ara també
s’han acabat els diners per
ajudar a pagar el lloguer, i el
que tingui cucs que peli
moreres! Quina quantitat
d’enganys i previsió en tan
poc temps! Quina tristesa
per tot aquell que veia com

un mal, tants anys de
pujolisme!. Qualsevol
dels que creiem en la
sanitat del canvi, hem de
començar a sentir com es
desfà la química que ens
podia unir a una altra
manera de gestionar i a
uns altres orígens. No cal
parlar del agraïment dels
polítics que creuen no
deure res a ningú quan
agafen la cadira. Que
recolzen la mentida d’un
soci eventual més que la
veritat autèntica. Quina
classe de gent són que no
reconeixen la lleialtat del
silenci. La dignitat que els
vots els hi dóna és
escarnida descarada-
ment. S’han promès
tantes coses embolicades
amb diners, que quan
llegim que el poble català
es pot desafeccionar
d’Espanya si l’Estatut és
polit i retallat, un no pot
menys que riure, perquè
més desafeccionat dels
seus polítics no pot estar
i malgrat tot aguanta.
Quin desengany veure
que les originalitats del
asimetrisme del Maragall,
pot ser substituït pel
paral·lelisme del Sr.
Montilla. Així i tot, no hem
acabat de veure
l’espectacle en aquest
país que és el millor del
món, perquè molt em
temo que demà
continuarà.

---------------------------------------------
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El passat dia 27 d’abril
es va celebrar al pavelló
del Molí de l’Esquerrà, la
quarta edició del
campionat provincial de
cant d’ocells amb la
modalitat de taula, amb
la participació de totes les
societats ocellaires i amb
un total de 352 ocells
presentats de les 4
espècies permeses:
cadernera, passerell,
verdum i pinça.

Organitzat per la
societat ocellaire local «La
Creuera», amb la
col·laboració de l’Institut
Municipal de Progrés i
Cultura i l’Ajuntament de
Balaguer, els actes van
començar a les 8 del matí
amb la rebuda dels
participants i esmorzar de
germanor. El concurs

començà a les 9 del matí
amb gran quantitat
d’eliminatòries, degut a
l’alt número de
participació. Podem
qualificar el concurs de
gran èxit, tant de
participació, com de
públic i qualitat dels ocells
presentats.

El proper dia 24 de
maig la societat ocellaire
«La Creuera» convocarà el
«IV Open Ciutat de
Balaguer», al parc de la
Transsegre.

Balaguer acull el campionat

provincial de cant d’ocells en

la modalitat de taula

Entrega del trofeu al guanayador

El proper diumenge 24

la Societat

“La Creuera”

organitza l’Open

“Ciutat de Balaguer”

La Sala d’Exposicions acull la Mostra

fotogràfica del projecte Balaguer Educa
La Sala d’Exposicions de

l’Ajuntament de Balaguer ha
acollit la mostra fotogràfica
i documental del projecte
“Balaguer Educa”, que va ser
presentat al Teatre Munici-
pal de Balaguer, el passat 18
d’abril.

L’Exposició, inaugurada
per l’Alcalde de Balaguer,
Miquel Aguilà i el Director
del Servei Educatiu de la
Noguera, Joan Arjona, cons-
ta de trenta-vuit pannells que
ens mostren la riquesa pa-
trimonial, la història, l’urba-
nisme, el medi natural i els
recorreguts turístics de la
capital de la comarca de la
Noguera.Exposició «Balaguer Educa»

El cicle de primavera del Teatre s’acaba

amb l’obra “Entre pocs i massa”
En clau de comèdia,

amb un text picant i farcit
d’equívocs, malentesos i vi-
cis quotidians es vol mos-
trar les conseqüències que
pot comportar a una parella
(la Gina i l’Alfons) el fet
d’afegir terceres persones
en un acte tan íntim i perso-
nal com és el sexe.

Aquest dissabte 24 de
maig, a partir de les 10 del
vespre, “Entre pocs i mas-
sa” d’Agustí Franch, al Tea-
tre Municipal de Balaguer.

Un total de 38 panels ens mostren la riquesa

patrimonial, natural i urbanística de Balaguer

“Entre pocs i massa”



21<<O C I

El passat divendres
dia 16 de maig es va re-
presentar al teatre Muni-
cipal de Balaguer l’obra
«Un tomb per la vida»,
interpretada pels nois i les
noies de l’Escola i del Ta-
ller Ocupacional l’Estel.

L’obra, amb guió del
professor Carles Valèn-
cia, inclou una vessant
teatral, sota les directrius
de l’actor Jaume Belló, i
una altra de dansa, dirigi-
da pel professor de l’Es-

cola Municipal de Dansa
Albert Bonet, i va comp-
tar també amb la col·-
laboració de l’Escola Mu-
nicipal de Música de
Balaguer per mitjà d’al-
guns alumnes que van
produïr part de la banda
sonora.

A partir del treball
continuat de teatre i
dansa al llarg de tot el curs
2007/2008 dels nois i
noies de l’Estel, es van
poder veure damunt
l’escenari prop de 60
actors i actrius que van
posar de manifest els
resultats del seu
aprenentatge, a més de
gaudir i fer gaudir el públic
de l’espectacle teatral
amb l’obra «Un tomb per
la vida».

L’Escola l’Estel intepreta “Un

tomb per la vida” al Teatre

Municipal de Balaguer

Un tomb per la vida

Els nois i noies de

l’Escola i Taller

Ocupacional l’Estel

van oferir

l’espectacle teatral

Visita dels escolars de parvulari del

CEIP la Noguera al camp de futbol

Alumnes de cicle inicial
del CEIP La Noguera de
Balaguer, van visitar les
instal·lacions del Club Fut-
bol Balaguer, acompanyats
dels mestres de tot el cicle.

A les instal·lacions del
Camp Municipal d’Esports
de Balaguer van ser rebuts
pel President del club,
Carlos Galiano i per quatre
monitors entrenadors del

club que van realitzar dife-
rents exercicis esportius
amb els nens i nenes que
van passat una matinal fut-
bolística.

Foto de família dels escolars de la Noguera

Aniversari de la mort de

Jaume d’Urgell
El proper cap de setma-

na del 31 de maig i 1 de juny,
Balaguer commemora el
575è aniversari de la mort del
Comte Jaume d’Urgell.

Els actes començaran el
dissabte 31, amb la confe-
rència, a la Sala d’Actes del
Consell Comarcal “Cristòfor
Colom i el Comtat d’Urgell”,
a càrrec de l’escriptor i inves-
tigador Jordi Bilbeny.

El diumenge 1 de juny a
partir de les 11 del matí hi

haurà la Missa a Sant
Domènec, seguida de l’Ofre-
na Floral a l’estàtua de
Jaume d’Urgell i els parla-
ments de les autoritats. A la
una hi haurà un concert de
l’Orfeó Balaguerí a Sant
Domènec.

A partir de les 20,30 ho-
res, a la Sala d’Actes de
l’Ajuntament acollirà una
Mostra de cançons alguere-
ses, a càrrec del “Trio l’Al-
guer”.

Els escolars del CEIP La

Noguera van gaudir

d’una matinal de futbol

amb els monitors del

Club Futbol Balaguer

L’experiència va estar
considerada com a molt po-
sitiva per part de tots els par-
ticipants, ja que els escolars
s’ho van passar molt bé.

Monument al Comte Jaume
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Anuncis breus classificats

EN VENDA
casa adosada NOVA a l�Hostal Nou.

EN VENDA
casa adosada a la Ràpita, amb piscina.

Raó tel. 973 448 273

IMMOBLES

-------------------------------------------------
ES VEN pis 100 m2, any cons-
trucció 2005. Tot moblat i
amb mobiliari de disseny.
Electrodomèstics inclosos.
Impecable. Preu: 240.000 e.
Abstenir-se curiosos. Telf:
973448273.
-------------------------------------------------
SE VENDE piso de nueva
construcción en Balaguer.
Próximo Ps. Estación, 90 m2,
3 hab. dobles, 2 baños. Gran
terraza. Telf: 637423228.
-------------------------------------------------
ES VEN de particular a parti-
cular, apartament nou, tras-
ter, 2 hab., gran balcó, a/a,
calf. gas, moblat, molt bona
situació. Telf: 600606577.
-------------------------------------------------
APARTAMENT en venda a
Balaguer, 2 hab. Molt cèn-
tric. Trucar al: 607896071.
-------------------------------------------------
OPORTUNIDAD, vendo
piso nuevo a estrenar en
Balaguer. Precio: 117.198 e.
Razón: 600402319.
-------------------------------------------------
ES LLOGUEN pàrkings a
l’edifici HP Sanahuja, 36. Re-
ferència Gestoria Cudós.
Raó: 973450555, Montse.
-------------------------------------------------
VENDA/LLOGUER de pàr-
kings tancats al c/ Jaume
Balmes, 11 de Balaguer. Raó:
973446161-629310479.
-------------------------------------------------
CASA adosada a La Ràpita.
Any construcció 2005. Amb
piscina. Raó: 973448273.
-------------------------------------------------
ES LLOGA local cèntric a
Térmens, 90 m2. Telèfon:
696570785.

-------------------------------------------------
ES VEN dúplex nou al c/ Riu
Corb. Telf: 973446011.
-------------------------------------------------
ES LLOGA local de 150 m2,
amb instal·lacions d’oficines
i magatzem. Totalment con-
dicionat al centre de
Balaguer. Raó: 973446525 -
609909089.
-------------------------------------------------
GRAN OPORTUNITAT, en
venda pisos de 2 i 3 hab,
zona Escola Pia, nous a es-
trenar i amb gran balcó. Telf:
609352267.
-------------------------------------------------
BALAGUER vendo casa ado-
sada a estrenar. Precio:
216.364 e.  Telf:973449314.
-------------------------------------------------
NAVEIRO IMMOBLES, S.L.
gestiona su piso en alquiler
y ventas. Cartera de clientes
con contrato de trabajo, de
total fiabilidad, confianza
garantizada. Telf: 651647770.
-------------------------------------------------
ES VEN apartament nou a
estrenar, 70 m2 al c/ Sant Llu-
ís. Raó: 973448273.
-------------------------------------------------
ES LLOGA magatzem de
1.000 m2, PI Camp Llong.
Instal·lació d’aigua i llum,
oficines amb calefacció i a/
a, alarma, càmares vigilància,
i caixa seguretat.  Raó:
609432684.
-------------------------------------------------
VENTA d’àtic a la Ràpita. Telf:
661245574.
-------------------------------------------------
VENDO primer piso (Blo-
ques de la Caixa), 3 hab.,
calefacción. Preparado para
entrar a vivir. Precio: 105.000
e. Telf: 647294249.

-------------------------------------------------
VENDO piso nuevo a estre-
nar en zona nueva, 2 hab.,
trastero. Precio: 103.000 e
Telf: 651647770.
-------------------------------------------------
ES VEN pis nou, 4 hab. Raó:
973446011.
-------------------------------------------------
ES TRASPASSA pub a Ba-
laguer, llicència de discote-
ca (hora de tancar les
06:00h), possibilitat de terras-
sa a l’estiu al Passeig. Preu,
condicions i equipament a
convenir. Telf: 615499021.
-------------------------------------------------
ES LLOGA pis a l’Av. Països
Catalans, moblat. Telf:
973450144-699798857.
-------------------------------------------------
SE ALQUILA pàrking cerrado
en c/St diego de Califòrnia.
Telf: 973447752-639920281.
-------------------------------------------------
EN VENTA casa adosada a
l’Hostal Nou. Nova i amb
acabats excel·lents. Telf:
973448273.
-------------------------------------------------
ES LLOGA xalet a la Pineda
(Salou), 3 hab., reformat,  per
6 persones, barbacoa, 300
m2 jardí, pàrking, jacuzzi, tot
equipat. Per setmanes i quin-
zenes, preu a convenir. Telf:
650031586 (Cal Davi).
-------------------------------------------------
TRASPASSO merceria-llen-
ceria en ple rendiment per no
poder atendre, Sanahuja, 36.
Tel: 617357348 (Gemma).
-------------------------------------------------
PIS LLOGUER de propietari
a particular, 3 hab., nou a es-
trenar. Preu a consultar.
Balaguer. Telf: 626367080-
680663176.

-------------------------------------------------
ES LLOGA pis al Passeig de
l’Estació, 4 hab., bany i aseo.
Telf: 634208883.
-------------------------------------------------
ES LLOGA  a Cunit aparta-
ment a primera línia. 3 hab.,
menjador, 2 banys, terrassa,
piscina, garaig, zona ajardi-
nada, gas natural. Preu se-
gona quinzena juliol: 800 e.
Telf: 661470848.
-------------------------------------------------
PISOS de alquiler de 2 hab.
desde 300 e y 3 hab. desde
350 e. Telf: 651647770.
-------------------------------------------------
ES VEN apartament nou als
Països Catalans. Telf:
973446011.
-------------------------------------------------

TREBALL

-------------------------------------------------
DOLSET, SL precisa recan-
ista, electromecànic i mecà-
nic. Interessats trucar al te-
lèfon 973445149.
-------------------------------------------------
EMPRESA DE SERVEIS pre-
cisa personal amb coneixe-
ments d’electrònica o elec-
tricitat, amb carnet de
conduir. Raó: 973446395.
-------------------------------------------------
EMPRESA DE SERVEIS ne-
cessita aprenent, amb conei-
xements elèctrics teòrics,
ESO aprovada (no cal expe-
riència). Portar C.V. i foto al
moment de l’entrevista. Telf:
973447268 (demanar per Loli
o Xavier).
-------------------------------------------------
SE OFRECE chica para
hacer trabajos de limpieza.
Interesados llamar al telf:
973447318-679877998.

-------------------------------------------------
TALLERS IGNASI S.A.
(Renault Trucks) de
Balaguer, precisa electrome-
cànic amb experiència. Jor-
nada sencera. Interessats
trucar al telèfon: 973448262.
-------------------------------------------------

VEHICLES

-------------------------------------------------
ES VEN BMW X5. Molt bon
preu. Telf: 661245574.
-------------------------------------------------
ES VEN Nissan Almera, 2.2
TDI, 110 cv, any 2000, color
blau, 165.000 kms. En perfec-
te estat. Preu: 3.500 e. Telf:
635653850.
-------------------------------------------------
ES VEN Peugeot 407, 2.0
HDI, matriculat el 30/11/07.
Amb navegador, 28.000 kms.
Oportunitat. Preu: 24.500 e.
Telf: 973450712.
-------------------------------------------------

VARIS

-------------------------------------------------
ESQUIZOFRÈNIA i altres
TMS: transtorns bipolar, de-
pressiu, de personalitat, ago-
rafòbia. Informació i suport
familiar. Inserció laboral.
Associació Salut Mental
Noguera-Balaguer.  Tels:
973221019-610260221,   web:
www.salutmentalponent.com,

associacio@salutmentalponent.com

-------------------------------------------------
REFORMES i rehabilitacions
de pisos, apartaments i xa-
lets. Raó: 651911369.
-------------------------------------------------
ES TRASPASSA llicència de
taxi de Balaguer. Raó:
606105223-973446055.
-------------------------------------------------

OCASIÓ
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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

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

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!!

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
06.10 BARCELONA feiners
07.40 “ diari
07.55 “ diari
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

SORTIDES ARRIBADES

BALAGUER LLEIDA

06.30 (1) 06.59

08.00 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 20.59

Horari de trens

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
17.50 LES Diari
18.05 “ Diari
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

(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).

BALAGUER LA POBLA

09.34 (3) 10.55

14.19 (3) 15.40

20.59 22.20

LLEIDA LA POBLA

06.40 08.00

12.56 (4) 14.16

18.05 (4) 19.25

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

OPORTUNITAT
Venda

d’apartament

NOU A ESTRENAR.

Tel. 973 448273

Jacint Verdaguer, 19 baix. - BALAGUER

Tel. 973 447958

COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS

De les 8 de la tarda del 22 de maig a les 8 de la tarda del 29 de maig SALA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 29 de maig a les 8 de la tarda del 5 de juny MARCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 5 de juny a les 8 de la tarda del 12 de juny ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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