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Centre de Reforç Escolar

EINA ESTUDIS 2002, SCP

Centre Mèdic Pere III

Av. Pere III, número 10, entresòl. Balaguer

Dr. Antoni Santamaria
Ginecologia i obstetricia - Tel. 638 982 728
Visites a hores convingudes

Dr. Jaume Canal
Medicina General - Tel. 607 787 338
Visites dilluns, dimecres i divendres, de 17 a 20 h

ASSESSORIA POLO
C/ Barcelona, 80 - BALAGUER

Tel: 973 445 924

GESTIONEM LA VENDA O LLOGUER

DEL SEU PIS O LOCAL

- ES LLOGA pis i apartament moblat.

- 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 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.

>>BALAGUER

Isabel Escudero presideix els actes
de la Diada Nacional

La Biblioteca acull el programa
«Créixer amb tu»
----------------------------------------------
>>COMARCA

La Sentiu, Os de Balaguer i
Vallfogona celebren la Festa Major

El Consell Comarcal lliurarà els
Premis Comte  Jaume d’Urgell
----------------------------------------------
>>CULTURA

L’obra «Espectres», obre el cicle
de tardor del Teatre Municipal

Inaugurada l’exposició Fotopres’07
al Museu de la Noguera
----------------------------------------------
>>ESPORTS

El Balaguer guanya a casa els dos
partits que  ha disputat

Marc Adsuar classificat pel
campionat del món de pesca
----------------------------------------------
>>OCI

Èxit del grup  d’havaneres del Casal
de la Gent Gran de Balaguer

PORTADA

Nou curs escolar

La recuperació democràtica de les institucions i
administracions públiques, entre d’altres coses, ha
comportat que la ciutadania es recolzi en elles per poder
tirar endavant aquells projectes i activitats que vol
organitzar. Està bé que així sigui. Però molts cops,
aquest recolzament comporta el perill de que sigui
excessiu, i que s’esperi que sigui la pròpia administració
la qui organitzi, dirigeixi i financi tota l’activitat. Quan
s’arriba a aquest extrem, l’activitat en qüestió perd la
força del suport popular, i pot caure en ser criticada,
molts cops pel sol fet de que sigui organitzada per
l’ens públic.

Un sistema mixte, d’organització de l’activitat per
part de l’associacionisme popular, amb el suport
econòmic de les institucions, segurament comporta
que l’acció o activitat tingui molt més èxit. Aquest és el
cas de dues de les activitats que es duran a terme aquest
cap de setmana a la capital de la Noguera.

El dissabte, l’Associació de Veïns del Centre Històric
organitza la segona Mostra d’Oficis Antics al carrer del
Pont. Una activitat molt ben acollida l’any passat en la
seva primera edició i que ara arriba una segona edició
ampliada, amb més oficis, gràcies a la bona tasca dels
membres de l’Associació de Veïns en la seva recerca
d’artesans.

D’altra banda, el diumenge, arriba la vuitena edició
d’una consolidada Fira d’Entitats organitzada pe les
Dones d’Almatà, que incansables, any rera any,
reuneixen una quarantena d’entitats i associacions per
a que mostrin tota la seva activitat.

Sí que són activitats recolzades en part per les
administracions, però s’ha de valorar molt també,
l’esforç humà que demostren les entitats
organitzadores d’aquests events.

La iniciativa popular
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Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 973 448 332

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER

La pluja va deslluïr els
actes commemoratius de
l’11 de Setembre a
Balaguer. Els parlaments
i l’actuació musical van
celebrar-se a la Sala d’Ac-
tes de l’Ajuntament, i no

davant de l’Escull tal i com
estava previst per l’orga-
nització.

La vicepresidenta del
Parlament de la Comuni-
tat valenciana, Isabel
Escudero, va presidir els
actes, acompanyant l’Al-
calde de l’Ajuntament de
Balaguer, Miquel Aguilà i
el President del Consell
Comarcal de la Noguera,
Vicent Font. L’acte va aca-
bar amb l’actuació del
grup de musica tradicio-
nal Sitja.

La pluja desllueix els actes de

l’11 de Setembre, Diada

Nacional de Catalunya

La vicepresidenta del
Parlament valencià,
Isabel Escudero va
presidir els actes
institucionals

Acte institucional a la Sala d’Actes de l’Ajuntament

Més de 2.700 alumnes d’ensenyament

obligatori comencen el curs escolar

Uns 70 nens i nenes de 0
a 3 anys van començar el
passat dilluns dia 15 les
classes a la segona llar
municipal. L’Ajuntament
està oferint entre les dos llars
municipals 164 places
d’ensenyament no obliga-
tori que cobreix el dèficit de
places d’anys anteriors.

L’ Alcalde de Balaguer,
Miquel Aguilà, coincidint
amb l’inici del curs escolar
va visitar el nou centre de
titularitat municipal,
acompanyat de la
vicepresidenta de l’Institut
Municipal Progrés i Cultura,

Mar Roldan i el regidor
d’urbanisme, Francesc
Ferrer.

L’ inici del nou curs
escolar 2008/2009 als dife-
rents centres de Balaguer es
va fer amb total normalitat.
Segons les dades que
disposa l’ajuntament, la
ciutat de Balaguer té entre
els diferents centres públics

Alumnes de P3 al CEIP Balaguer

i els concertats i des de P0
fins a 4rt d’ ESO al voltant
de 2.700 alumnes matricu-
lats.

La novetat d’ enguany ha
estat l’obertura de la segona
llar d’infants municipal «Els
putxinel·lis» que s’ha in-
corporat a l’oferta educativa
de la ciutat i que a hores d’ara
disposa d’uns 70 nens i
nenes matriculats.

Pel que fa al CEIP Bala-
guer ha iniciat el nou curs
als mòduls prefabricats
ubicats al costat del centre
Gaspar de Portolà i on han
començat alumnes de P3 i
de P4.

En aquest nou centre,
que es va obrir el curs
passat, estan matriculats
uns 56 nens i nenes, i
passaran al nou centre que
actualment s’està cons-
truïnt, situat enmig de la
nova zona urbanitzada a la
carretera de Camarasa.

Nova Llar d’Infants Els Putxinel·lis

Cal destacar l’obertura
del nou centre
d’educació infantil, la
llar d’infants municipals
Els Putxinel·lis
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Més de 35 entitats i associacions

estaran presents a la Fira d’Entitats
L’Associació de Dones

d’Almatà va presentar ahir, a
l’Ajuntament de Balaguer, la
VIII Fira d’Entitats de la
Noguera, la qual tindrà lloc
el proper diumenge, dia 21,
a la Plaça del Mercadal de
Balaguer.

La presidenta de
l’Associació de Dones
d’Almatà, Lina Gené, explica
que les finalitats de la Fira
són vàries: «un lloc per a fer
intercanvis d’idees,
compartir activitats, donar a
conèixer a la població el que
fem i mostrar allò que ens
mou a tots els que ens
dediquem voluntàriament a
la vida associativa. Volem
mostrar als ciutadans i
ciutadanes quines són les
finalitats, els continguts, les
activitats, que cadaLa Plaça acollirà la VIII Fira d’Entitats

La vuitena edició de la Fira d’Entitats se celebrarà
aquest proper diumenge 21 de setembre, durant tot
el dia a la Plaça del Mercadal de Balaguer

associació desenvolupem i
que tenen una acció directa
sobre els ciutadans de la
ciutat i comarca».

Enguany la Fira compta
amb més de 35 entitats i
associacions.

En aquesta fira hi
col·labora l’Ajuntament de
Balaguer, el Consell
Comarcal de la Noguera, la
Diputació de Lleida, Acció

Social i Ciutadania i l’ Institut
Català de les Dones.

L’acte d’inauguració
tindrà lloc el mateix dia 21 a
les 11.00 hores a la Plaça del
Mercadal de Balaguer i serà
presidit pel Sr. Oriol Amorós
i March, secretari per a la
Immigració del Departa-
ment d’Acció Social i
Ciutadania de la Generalitat
de Catalunya.

Acte de presentció de la nova edició de la Fira d’Entitats

B A L A G U E R
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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

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 !

Inici d’un nou curs escolar de l’Escola

Municipal d’Arts Plàstiques

El passat dilluns 15 de
setembre va tenir lloc la pre-
sentació oficial del nou curs
escolar 2008/09 de l’escola
Municipal d’Arts Plàstiques
de Balaguer, que està situa-
da al mateix edifici de l’Ajun-
tament.

En la presentació del nou
curs escolar, la directora de
l’Escola Municipal d’Arts
Plàstiques, Meritxell Rodés
va explicar totes les
disciplines que s’impartiran
enguany a l’escola, com són
la plàstica per a infants, el
dibuix artístic, les tècniques
pictòriques, la restauració de
mobles, i el modelat/
ceràmica.L’Escola està situada al mateix Ajuntament

L’Ajuntament i el RACC presenten el

projecte del Pla de Mobilitat
L’Ajuntament de Bala-

guer i el RACC van presen-
tar el projecte de redacció del
pla de mobilitat urbana sos-
tenible de la ciutat de
Balaguer per part del RACC i
que consistirà en la redacció
d’un pla integral sobre la mo-
bilitat de la ciutat amb la ela-
boració d’un estudi amb
propostes d’allò que es pot
millorar, modificar o respec-
tar.

El projecte es redactarà
en sis mesos.

L’Acte de presentació va tenir lloc el passat dilluns
15 de setembre, a l’Ajuntament de Balaguer

Balaguer

Durant el període
2008-2010 el CEIP Gaspar
de Portolà  participarà en
un Programa Multilateral
Comènius de Llengües
Estrangeres conjunta-
ment amb altres deu
països de la Unió Eu-
ropea.

L’objectiu principal
d’aquest programa ano-

menat «Climates» és
estimular l’aprenentatge
de l’anglès en l’alumnat
mitjançant l’aplicació
d’una nova metodologia
innovadora .

Tanmateix es pretén
millorar, tant qualitativa
com quantitativament,
les associacions amb
altres centres educatius
europeus compartint
experiències i un projecte
comú amb un ampli
desplegament d’activitats
i intercanvis al llarg
d’aquests dos propers
cursos escolars 2008-
2010, des d’aquestes
escoles participants.

El Ceip Gaspar de Portolà

participa en un Comenius de

llengües estrangeres

Gaspar de Portolà

El programa
“Climates” vol
estimular
l’aprenentatge de
l’anglès als escolars



7<<B A L A G U E R

OBRA NOVA i REFORMES

PRESSUPOSTOS CLAUS EN MÀ

TOT TIPUS D’EDIFICACIÓ

La Plana, 31 baixos - 25600 BALAGUER (Lleida)
Tel. 973 448 169 - Fax 973 443 823 - Mòbil 670 284 619

casesdeponent@casesdeponent.com

NOTA D�AGRAÏMENT

Andreu Camats i família
agraeixen a la U.E. Gerb, als seus col·laboradors

i a tots els assistents,
l’acte d’homenatge del passat diumenge 3 d’agost

al camp d’esports de Gerb.

El proper diumenge
19 d’octubre tindrà lloc a
Balaguer una festa de
celebració del 65è
aniversari dels bala-
guerins nascuts l’any
1943.

Els organitzadors
d’aquesta festa han fet
arribar a tots els implicats
una carta d’informació i
de participació on
s’expliquen els diferents
actes que es duran a
terme el dia de la
celebració, entre els quals
destaquen una missa a
l’església de Santa Maria,
una visita turística per la
ciutat, una recepció

oficial a l’Ajuntament per
part de l’alcalde de
Balaguer, Miquel Aguilà, i
finalment un dinar al
restaurant del Sant Crist
amb ball inclòs.

Ja sigui per apuntar-se
o per a tenir més infor-
mació, els interessats
poden trucar als telèfons:
973446019 i 973445854.

Els balaguerins nascuts l’any

1943 celebren una festa en

motiu dels seus 65 anys

La festa es celebrarà a Balaguer

Hi poden participar
tots els balaguerins i
balaguerines nascuts
l’any 1943, el proper
19 d’octubre

La Biblioteca presenta el programa

“Créixer amb tu” a partir del dia 23

Els propers dimarts del
mes de setembre i d’octubre
es celebrarà un cicle de
tallers per a pares i mares
amb fills de 0 a 3 anys a la
Biblioteca Margarida de
Montferrat, dins del
programa “Créixer amb tu”.

Aquests tallers consis-
teixen en sis xerrades en què
es tracten temes rellevants
del desenvolupament dels
infants fins als 3 anys. En
aquests tallers s’ofereix un
material de suport que recull
tots els aspectes més
destacats d’aquesta etapa
evolutiva i que s’edita en

forma de dues guies: els
infants de 0 a 18 mesos i els
infants de 18 a 36 mesos.

Aquestes xerrades són a
càrrec de persones forma-
dores expertes en cadascun
dels temes tractats i
s’imparteixen a tot el
territori. El Departament
d’Acció Social i Ciutadania,
a través de la Secretaria de

Biblioteca Margarida de Montferrat

Polítiques Familiars i Drets
de Ciutadania, són els
encarregats de fer arribar
aquest programa a tots els
municipis de Catalunya que
s’hi adhereixen.

L’Institut Municipal
Progrés i Cultura juntament
amb la Biblioteca Margarida
de Montferrat seran el
precursors d’aquest pro-
grama el qual s’espera que
pugui arribar al màxim de
ciutadania possible, i que
satisfaci aquestes necessi-
tats, a vegades no cons-
cients, que s’inicien al món
de la paternitat.

El primer taller, sota el
títol de “La incorporació
d’una nova persona a la
família i els canvis que es
produeixen”,  tindrà lloc el
proper dimarts 23 de
setembre a les 6 de la tarda a
la Biblioteca Margarida de
Montferrat.

Créixer amb tú

Uns tallers - xerrades
per a pares i mares amb
fills de 0 a 3 anys, amb
temàtica relacionada a
l’educació integral
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Vallfogona inicia la Festa Major de

Sant Miquel, el proper 26 de setembre
Vallfogona de Balaguer

inicia la seva Festa Major de
Sant Miquel, el proper
divendres 26 de setembre,
amb la tradicional tallada del
xop, a partir de les 23,30
hores. Acte seguit hi haurà
la disco-mòbil i marxa pel
jovent al poliesportiu.

El dissabte 27, la sala
d’actes de l’Ajuntament
acollirà l’exposició de retrats
i talles de fusta d’Antoni
Villar Mateu. A partir de les
11 del matí començaran els
tallers de plàstica per als més
petits i la pista de les piscines
serà l’escenari d’un partit de
bàsquet. Per la tarda,
cucanyes i xocolatada per als
més joves al davant de
l’Ajuntament. Les sessions
de ball de tarda i nit estaran
amenitzades per l’OrquestraGrup 7D ROCK

La festa començarà, com és habitual amb la
tradicional tallada del xop, el divendres 26 de
setembre a partir de 2/4 de 12 de la nit

Privada, i en acabar el ball
de nit, concert amb el grup
7deROCK.

Els actes continuaran el
diumenge al matí, amb la
instal·lació d’un parc infantil
i circuit de quads al carrer
Major. A la tarda, el CEP
Vallfogona s’enfrontarà a la
Seu d’Urgell FC, a les 16,30
hores i a partir de les 19,30
hores, hi haurà el liurament

de premis del concurs de
fotografia «El poble al
carrer», i seguidament ball
amb l’Orquestra Tangara.

Els actes festius
s’acabaran el dilluns 29,
festivitat de Sant Miquel,
amb la Missa gran de Festa
Major, acompanyada per la
Coral Vallfogonina, el
cercavila amb els gegants i
capgrossos de Vallfogona.

Festa Major a Vallfogona de Balaguer
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L’Ajuntament de La Sentiu de Sió

convida a tothom a gaudir de la seva

Festa Major de Sant Miquel

FUSTERIA i EBENISTERIA

Fernando Font Carbonell

Els desitja unes Bones Festes de Sant Miquel

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

Els desitja unes Bones Festes de Sant Miquel

La Sentiu celebra la seva Festa Major

dedicada al seu Patró, Sant Miquel

La Sentiu inicia la pro-
gramació festiva el diven-
dres 26, amb una pintada de
mural, sota la direcció de
Cristina Colilles, a les 4 de la
tarda. A les 9 del vespre, hi
haurà el pregó de festes a
càrrec dels germans Paco
Linares i Mari Toñi Linares.

Al vespre, llonganissada
popular, correfocs amb els
Diables de Balaguer i festa
jove amb N’view i Disco-
Mòbil.

El dissabte 27, els més
petits gaudiran de l’especta-
cle Viatge a Magicolàndia
amb el Màgic Xema, mentre
que l’Orquestra Juniors
amenitzarà les sessions de

El Magic Xemà actuarà pels més apetits el dissabte

ball de tarda i nit. Durant el
ball actuarà el Tropi Swow.

El diumenge 28 continu-
aran els actes amb l’esmor-
zar popular, i la exhibició de
Quads a les 10,30 h. També
s’instal·larà el parc infantil
Lolín durant tot el dia. L’or-
questra la Xata, amenitzarà
el concert i la sessió llarga
de ball a partir de les 7 de la
tarda.

Els actes s’acabaran el
dilluns 29 de setembre, amb
la celebració de la Missa en
honor al Patró Sant Miquel,
i després el vermut de Festa
Major. A les 9 del vespre,
Talia-Teatre representarà
l’obra: No miris davall del
sofà”, ja donant per acaba-
da la festa major d’enguany.

L’orquestra Jun iors actuarà el dissabte dia 27

Els actes de la Festa

Major de Sant Miquel se

celebren del 26 al 29 de

setembre als diferents

indrets del poble

Com ja és habitual,
durant els dies previs a la
Festa Major de Sant
Miquel, La Sentiu orga-
nitza la seva Setmana
Cultural, que començarà
aquest dissabte 20 de
setembre, amb la primera
demostració de cuina
ràpida, organitzada per
l’Associació de Dones de
la Guariola, a partir de les
5 de la tarda, a la sala
polivalent. El dimarts 23
continuaran els actes
culturals amb una xerrada
informativa sobre droga-
diccions a càrrec dels
Mossos d’Esquadra.

Les conferències
contiuaran el dimecres

24, amb una xerrada sobre
la salut dels nostres peus,
a càrrec de la podòloga
Goretti Miralles, a les 9 del
vespre, a la Sala d’Actes
de l’Ajuntament, que
també acollirà, el dia 25,
una xerrada sobre ali-
mentació equilibrada i
activitat física.

Tots actes es celebren
dins els marc de la setma-
na cultural de la Sentiu.

Com a preludi de la Festa, La

Sentiu organitza la setmana

cultural, del dia 20 al 25

La Sentiu de Sió

Durant la setmana

cultural s’organitzen

diferents xerrades i

una demostració de

cuina ràpida
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L’Ajuntament

d’Os de Balaguer

convida a tothom a gaudir de la

seva Festa Major

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

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

BONA FESTA MAJOR
A TOTHOM!

Us desitgem una bona Festa Major

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

Tel. 973 451 524

Fax 973 451 525

e-mail: gghnos@teleline.es

Us

desitgem

una

Bona

Festa

Major

Bona

Festa

Major

Os de Balaguer celebra la seva Festa

Major del 26 al 29 de setembre

Os de Balaguer celebra la seva Festa Major

La localitat d’Os de
Balaguer iniciarà la seva Fes-
ta Major dedicada a Sant Mi-
quel, el proper divendres 26
de setembre, amb el sopar
de germanor, a partir de les
10  del vespre. Tot seguit hi
haurà l’actuació del Ballet de
la Polinèsia.

El dissabte 27 de setem-
bre continuarà la festa, amb
el Concurs de botifarra a par-
tir de les 4 de la tarda. A par-
tir de 2/4 de 6 de la tarda, hi
haurà jocs i cucanyes per als
més petits, mentre que les
sessions de ball de tarda i
nit estaran amenitzades pel
grup Tribanda. A partir de 2/
4 de 3 de la mantinada tin-
drà lloc l’actuació del grup
Sr. Nilsson.

El diumenge al matí hi
haurà la tirada de bitlles a
partir de les 10 h., mentre
que a 3/4 d’una del migdia
tindrà lloc la ballada de sar-
danes a la Plaça de la Font.
A partir de les 6 de la tarda,
hi haurà concert i ball ame-

nitzat per l’orquestra Cada-
qués.

Els actes finalitzaran el
dilluns 29 de setembre, fes-
ta de Sant Miquel, amb la
Missa Major, a les 12 del mig-
dia, seguida del ball de ver-
mut, i a la tarda, a partir de
les 19,30 h. hi haurà una llar-

ga sessió de ball fi de festa,
a càrrec de l’orquestra
Liberty. Cal recordar que els
dies 27, 28 i 29, a la Sala Sant
Antoni, hi haurà una exposi-
ció de pintures de l’artista
Esther Bernat. Tots els actes
són gratuïts, a excepció del
sopar de germanor.

Quatre dies de festa
amb molts actes festius,
lúdics, musicals,
esportius i culturals per
a totes les edats

El proper diumenge
28 de setembre, Tartareu
celebrarà una nova edició
de l’Aplec de Sant Miquel,
que començarà a les 11
del matí amb la Missa a
l’ermita de Sant Miquel.
Acte seguit es repartirà
coca i moscatell per a tot-
hom i es farà una visita
guiada al Castell.

A 2/4 d’1 a l’església

parroquial, es farà una ex-
posició i explicació de les
troballes de les excavaci-
ons al castell, a càrrec de
Carme Muntaner i Xavier
Escuder, així com una ex-
posició d’art etnològic
inspirada en eines del
camp de Sergi Mangues.
També es presentarà el
nou llibre “Coneguem
Tartareu, seguit d’un con-
cert d’orgue a càrrec de Pili
Saez.

Els actes de l’Aplec de
Sant Miquel, s’acabaran
amb un dinar de germa-
nor per als assistents i a
la sobretaula hi haurà una
actuació del grup musical
Jalaysa.

Tartareu celebra una nova

edició de l’Aplec de Sant

Miquel, el 28 de setembre

Tartareu celebra l’Aplec de Sant Miquel

Hi haurà una
exposició i xerrada de
les troballes de les
excavacions
arqueològiques
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El CAP II valora positivament

el Pla d’Actuació per prevenir

els efectes de la calor (POCS)

CAP II

Josep Ruaix i l’Escola Pascual Scanu,

premis Jaume d’Urgell de l’any 2008

Després de les corres-
ponents deliberacions, el
jurat del Premi Jaume
d’Urgell va decidir atorgar el
XIX Premi Jaume d’Urgell,
a la trajectòria d’una persona
o entitat que amb la seva
tasca han contribuït a
l’enfortiment i projecció de
les relacions culturals o
d’amistat entre els pobles de
parla catalana, ex aequo al
Sr. Josep Ruaix, per la seva
extensa publicació d’obres
sobre gramàtica catalana,

El Consell atorga els premis Jaume d’Urgell

El Premi Jaume d’Urgell
es lliurarà el proper
diumenge 21 de
setembre a la seu del
Consell Comarcal

contribuïnt així a l’enfor-
timent i consolidació de la
llengua comuna dels Països
Catalans; i a l’Escola Pascual
Scanu, per haver donat veu
als algueresos ajudant-los a
recuperar la pròpia llengua i
per haver donat suport a tota

la gent de la comunitat
catalana de l’Alguer a
recuperar el propi sentiment
hereditari.

El premi es lliurarà el
proper diumenge 21 de
setembre a la seu del Consell
Comarcal de la Noguera.

Els objectius del Pla
que es va posar en marxa
aquest estiu són,
principalment: predir
amb la màxima antelació
pos-sible situacions
meteorològiques de risc;
minimitzar els efectes
negatius de l’onada de

calor sobre la salut de la
població  i coordinar les
mesures i els recursos
existents  per fer front a la
possible onada de calor.

La valoracio d’aquest
Pla que ha fet el CAP II de
Balaguer ha donat un
resultat molt positiu.
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El passat diumenge al
matí, el llicenciat en dret
Miquel Zambudio, va
presentar la seva última
obra “Gerb, un poble
mil·lenari” a la plaça de
l’Ajuntament de la
localitat de la Noguera la
qual dóna nom al que va

Presentació del llibre

“Gerb, un poble mil·lenari”

Presentació del llibre

“Espectres” amb Emma Vilarasau,

obren el cicle de teatre de tardor

Espectres amb Emma Vilarasau

El cicle de teatre de tar-
dor del Teatre Municipal de
Balaguer, comença el proper
dissabte 27 de setembre  a
les 22 h de la nit, amb la re-
presentació de l’obra Espec-
tres de Henrik Ibsen, dirigi-
da per Magda Puyo.

Espectres és una versió
contemporània del drama fa-
miliar en que la llibertat per-
sonal i el conservadorisme
s’enfronten. L’incest, la famí-
lia, l’homosexualitat o l’eu-
tanàsia són alguns dels te-
mes tabú que va treballar
l’autor a través de la seva fi-
gura principal, Elena Alving,
interpretada per Emma
Vilarasau com a protagonis-
ta, està acompanyada per
actors de la talla de Jordi
Boixaderas, Ramon Pujol,
Mingo Ràfols i Queralt
Casasayas.

L’obra es representarà el porper dissabte 27 de
setembre, a partir de les 10 del vespre, al Teatre
Municipal de Balaguer

inspirar aquesta última
obra de l’autor veí de la
mateixa localitat.

a l’acte hi van assistir
l’alcalde de Gerb Francesc
Alcobé, l’historiador
balaguerí Josep Aznar, el
qual va presentar l’acte, i
veïns de la població.
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La Biblioteca de Balaguer us recomana

la lectura dels següents llibres

Ubuntu: estimada ter-
ra africana és un conjunt
de viatges i reportatges
sobre la història contem-
porània del continent
negre -de Libèria fins a
Angola i del Sudan a
Ruanda-, ordenats en un fil
narratiu que els dóna una
vivacitat extraordinària. Els
relats d’aquest llibre con-
templen, descriuen, analit-
zen i reflexionen sobre els
grans temes del món
africà: històries de guerra i
de pobresa, de coltan i de
diamants, de tensions
tribals i de dictadures, del
passat de l’esclavatge i
dels errors de la descolonit-
zació.

És també una proposta
d’esperança per al futur
d’un continent cada cop
més amenaçat pel pillatge
neocolonial del segle XXI.

El racó del poeta

Ubuntu: estimada terra

africana

Autor: Nicolás Valle

Gènere: Relat de viatges

Gimnàstica facial

Autor: Catherine Pez

Gènere: Consells de
bellesa

El xaman de la tribu

Autor: Ricardo

Alcántara

Gènere: a partir  d’11 anys

Aquest és un d’a-
quells llibres curiosos.
L’autora a l’hora de buscar
un tractament alternatiu
a la cirurgia estètica, es va
interessar per la gimnàs-
tica facial. Aleshores va
descobrir que una cin-
quantena de músculs fan
la feina de mantenir amb
fermesa tots els racons
de la cara. I, de seguida,
es va adonar que hi ha un
conjunt d’exercicis sen-
zills que poden enfortir
els músculs, tonificar la
pell, retornar-li l’esplendor
i prevenir l’aparició d’ar-
rugues en aquelles zones
sempre fatídiques: al
voltant dels ulls i de la
boca, al coll, al front, etc.
Catherine Pez ensenya
aquests exercicis a través
d’explicacions, fotogra-
fies i dibuixos.

En un ambient de
geografia fantàstica,
Ricardo Alcántara  hi situa
els seus personatges, els
habitants d’un poblat que
tenen com a símbol de
protecció un mussol, fins
que aquest pateix una
patacada fulminant que els
deixa a l’abast dels mals
esperits i que irremeia-
blement els porta a patir
una desgràcia rere l’altra.

Han d’aconseguir els
remeis d’un bruixot que els
allunyi la mala astrugància
i per això tothom es posa a
buscar un xaman d’entre
tres candidats. Vaja, tres
Dalai-Lama’s de curta edat
que demostrin, per mèrits
propis, quin és l’autèntic i,
per tant, l’elegit.

Gusti ha fet unes il·lus-
tracions que són un dels
atractius d’aquesta obra.

Miquel Trilla

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

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

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

Són moltes les vegades
que pujo d’instint
al turó emblemàtic, per a no fer res,
per mirar tal volta, l’abans i el després,
per saber inconscient què deu voler dir
la paraula lluny, el mot més enllà.
Des d’allí,
escolto les lectures que del món em fa
l’ai del subconscient,
mentre passa el riu i un estol auster
d’ocells com fent cursa, dotze exactament,
creuant cap al Sud, empenyent-se amb ganes,
guardant les distàncies,
se’n van de l’absurd.
Des d’allí,
un castell al fons
i al costat el nostre, el formós,
la gran xemeneia, testimoni històric
i una lluna plena damunt de Cubells,
difusa, flonja,
incipient encara per la massa llum.
Des d’allí,
cenobis desposseïts de precs i de càntics.
Cap al tard,
passadissos nous em porten al turó.
La màgia del moment m’hi encamina
i un deix i una claror,
omplen l’espai buit
i em fa de respatller la nit que em mira.
Cap al tard, són moltes les vegades
que pujo d’instint
al turó emblemàtic, al peu del S. Crist.
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El Balaguer guanya 2-1 al Banyoles i

cau per la mínima al camp de l’Europa

FUTBOL >>Els
balaguerins van
aguantar amb l’empat a
dos fins al minut 94,
amb un penal més que
dubtós en contra

11/09/2008

BALAGUER 2

BANYOLES 1

El Balaguer ha aconse-
guit sumar els sis punts en
els dos partits que ha dispu-
tat en el Camp Municipal de
Balaguer, mentre qe ha per-
dut en els seus dos despla-
çaments disputats a
Vilanova i al camp de

Davant del Banyoles,
l’equip va gaudir de varies
ocasions per marcar, i el re-
sultat de 2-1 és curt pel nom-
bre d’ocasions d’un i altre
equip, mentre que davant
l’Europa, l’equip va demos-
trar poder de reacció, ja que
perdia per 2-0 al minut 20,
remuntant dos gols i caient
al darrer minut per un penal
dubtós.

Aquest proper diumen-
ge dia 21 de setembre,
l’equip es desplaça al camp
del Santboià, un dels gallets
de la categoria, que li posarà
les coses difícils als bala-
guerins, mentre que una set-
mana més tard, el dia 28 re-
brà a casa al Prat, davant del
qual intentarà consolidar la
seva fermesa com a local.

l’Europa. L’equip que entre-
na David Capdevila va
acoplant-se jornada a jorna-
da, mostrant-se cada cop
més sòlid en defensa i acon-
seguint marcar gols, ja que
en els 4 partits disputats ja
n’ha marcat 9.

Edu Raya en una jugada d’atac

Classificació

Tercera Divisió

1. Espanyol B ............ 10

2. Hospitalet ............. 10

3. Santboià ................... 9

4. Vilanova ................... 7

5. Blanes ...................... 7

6. Reus ......................... 6

7. Balaguer ................. 6

8. Europa ...................... 6

9. Rapitenca ................ 4

10. Prat ......................... 4

11. Mataró ................... 4

12. Cassà ..................... 4

13. Manlleu .................. 4

14. Premià ................... 4

15. Palamós ................. 3

16. Cornellà ................. 3

17. Amposta ................ 3

18. Vilajuïga ................. 3

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

20. Pobla Mafumet ..... 2

Propers encontres

21/09/2008 --  17h

Camp de Santboi

Santboià| Balaguer
-------------------------------------

28/09/2008  --  17h
Camp Municipal

de Balaguer

Balaguer| Prat

Golejadors del

C.F. Balaguer

1. Raya .................... 2
2. Genís .................. 2
3. Tenorio ............... 2
1. Gallardo .............. 1
2. Joni ..................... 1
3. Marc Pujol ......... 1

El Balaguer està tro-
bant porta amb certa
facilitat, ja que ha acon-
seguit marcar 9 gols
en els quatre partits
disputats fins al mo-
ment, amb tres juga-
dors que han marcat
per partida doble com
són Edu Raya, Genís
Soldevila i el capità de
l’equip, Juanjo Te-
norio.

Genís Soldevila

14/09/2008

EUROPA 3

BALAGUER 2

Usall defensant una pilota
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El Futbol Sala Balaguer-Cristec guanya

a l’Alcarràs en l’últim minut de partit
El C.F.S. Balaguer es

desplaça el passat dia 11 de
setembre a la pista de
l’Alcarràs F.S. per disputar
el seu tercer partit de
pretemporada. Amb les
baixes de Carles, Cristian,
Capi i Tarroja l’entrenador
Jaume Canal va haver de
comptar amb jugadors de
l’equip filial.

Després d’uns inicis de
domini altern, Gari, després
de jugada de corner ficaba
el 0 a 1 al marcador. Els
locals, però, van aconseguir
empatar també en jugada
de corner.

El domini dels de
Balaguer no es transfor-
mava en gols per la falta de
punteria dels jugadors
visitants. Així, el 1 a 2, obra
de Samper va ser degut aL’equip debutarà el proper 27 de setembre a casa

FUTBOL >> El proper dissabte 27 de setembre, els
homes de Jaume Canal debutaran en el campionat
de lliga, a casa davant el Sant Vicenç

un llançament de 10 metres.
S’arribava a la mitja part.

En la reanudació, l’Al-
carràs F.S. jugava molt
tancat al darrera com a
conseqüència de la pressió
exercida pels visitants, i en
una ràpida contra van
igualar el marcador. Altre
cop el Balaguer va fallar
multitut d’ocasions i no va
ser fins l’últim minut de

partit en que Jonny va
establir el definitiu 2 a 3.

El proper dissabte 20 de
setembre l’equip es des-
plaça a Castelló d’Empuries
on jugarà contra l’Empuria-
brava (1a Nacional B) l’últim
partit de la pretemporada
abans de començar la lliga
el dia 27 de setembre al
pavelló de Balaguer, contra
el Sant Vicenç.

El C.F.S. Balaguer continua la pretemporada
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Els passats dies 6 i 7
de Setembre, es va cele-
brar la 15a Marató de Pes-
ca Contínua al Riu Segre
pel seu pas per la Ciutat
de Balaguer. La Marató va
començar a les 17h del
dissabte dia 6 de Setem-
bre fins a les 10h del diu-
menge dia 7 de Setem-
bre, a les 10:30h es va fer
un esmorzar per a tots els
participants del concurs,
on posteriorment es va
portar a cap el lliurament

de premis segons la clas-
sificació, que és la se-
güent:

En primer lloc es va
classificar José A. Adell
amb 31.700kg. i 17 peces,
en segon lloc, Miquel Ser-
ra amb 21.600kg. i 9 peces,
el tercer classificat va ser
José A. Millán amb
18.950kg. i 24 peces, el
quart, Marcos León amb
13.500kg. i 36 peces i cin-
què,  José A. Rodríguez
amb 13.300kg. i 8 peces.

Cal destacar també
que el proper diumenge
dia 21 de setembre es
celebra el Concurs de
Mosca, durant tot el matí
entre el Pont de Sant
Miquel i el Partidor i que
està patrocinat per
l’Estanc Espona.

José Antonio Adell guanya la

15ena edició de la Marató de

Pesca, amb 31,700 quilos

Pesca al riu Segre al seu pas per Balaguer

PESCA>> Els dies 6 i
7 de setembre, la
Societat de pescadors
de Balaguer organitzà
la marató de pesca

Comença un nou curs de l’Escola

Municipal de Gimnàstica Rítmica

El passat dilluns 15 de
setembre, va donar inici la
2a edició de l’escola
municipal de gimnàstica
rítmica.

En la present edició, es
mantenen les activitats,
amb la gimnàstica rítmica
com a principal esport, la
sincronitzada i el hip-hop; els
horaris i la distribució de
grups que es realitzaven en
la edició anterior.

Les principals novetats
son a nivell d’horaris; ja que
s’ha ampliat l’oferta gracies
a la demanda que existia en
la edició anterior, així doncs,
la sincronitzada s’ha afegit

dins el programa setmanal
de la piscina i com a principal
novetat destacar l’escola de
hip-hop per a noies entre els
10 i els 14 anys; això per-
metrà, a l’Escola Municipal
de Gimnàstica Rítmica,
reduïr els grups i poder
disposar d’una millor
atenció als grups.

Les inscripcions van a

Gimnàstica Rítmica

bon ritme i s’espera superar
la nombrosa participació de
l’any anterior amb més de 60
noies en els grups de rítmica,
més de 25 noies en els grups
de sincronitzada i  més de
30 nenes a l’activitat de hip-
hop.

Com a principal objectiu
per al present any, segueix
sent la predisposició a
potenciar l’esport entre el
gènere femení; i més entre
les noies de 12 a 16 anys, on
les l’activitat de funky i hip-
hop es un recurs més que
atractiu.

Per últim cal destacar,
que es fan altres activitats
durant el curs, que es
preveuen realitzar al llarg de
l’any, com són el festival de
Nadal, una competició a
nivell nacional de Hip-hop i
també la festa de cloenda de
l’escola, que es fa a finals de
curs.

Presentacio del nou curs

RÍTMICA>> L’escola,
ubicada al pavelló Molí
de l’Esquerrà, espera
superar la participació
del curs passat



17<<E S P O R T S

Dissabte 20 de setembre, hi haurà la

presentació del C.B. Balaguer 2008-09

C.B. Balaguer femení

El 18 de setembre, el
Club Bàsquet Balaguer cele-
bra la seva Assemblea Ordi-
nària , per presentar als So-
cis la nova junta directiva i
els projectes esportius de
cara a la temporada 2008-
2009.

D’altra banda, el dissab-
te 20 de setembre, a partir
de les 5 de la tarda es pre-
sentaran tots els equips que
conformaran el Club Bàs-
quet Balaguer per aquesta
nova temporada.

Un cop feta la presenta-
ció, a partir de les 18.30 h.
tindrà lloc el  partit de lliga
de la Segona Catalana entre
els equips Salud Automoció
Sènior A Balaguer i el Club
Bàsquet Ripollet, amb una
exhibició a la mitja part, dels
jugadors de la base.

BÀSQUET>> A partir de les 5 de la tarda,
presentaran tots els equips al pavelló poliesportiu,
abans del primer partit de lliga del sènior masculí

PESCA>> El pescador
balaguerí Marc Adsuar
s’ha classificat per parti-
cipar en el proper campi-
onat de món de pesca
mosca juvenil, després
del seu bon paper al Cam-
pionat d’Espanya cele-
brat el passat 4 i 5 de se-

Marc Adsuar classificat pel

Campionat del món

Marc Adsuar

tembre a la localitat de
Benasque. Xavier Adsuar
viatjarà fins a  la Repúbli-
ca de Txèquia  el proper
mes de juliol on compe-
tirà amb els millors pes-
cadors del món de la seva
categoria. El campionat
durarà una setmana.
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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
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O P I N I Ó

Dallonses
C.G.A.

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

S’ha informat abasta-
ment  que el conegut periò-
dic “El Caso” ha deixat de
publicar-se. Prou ha fet
d’aguantar-se fins ara penso
jo, perquè cregueu que devia
ser un treball molt entre-
tingut el triar les notícies
més cridaneres per omplir
les planes, i que no hagues-
sin estat tractades ni pels
diaris ni per les TV’s. Tan
donades a fer-nos sabedors
de les “cafrades” diàries.
També és cert que la nostra
sensibilitat té la tendència
invariable a la durícia
generalitzada, i en alguns
casos pot arribar al cervell.
En aquests dies de descon-
cert econòmic i polític en
que es va de cap lloc a cap
altre, en que a molts els
importa poc anar enfundats
en l’escàndol, i moltes

conduc-tes són  per sucar-hi
pa, què ens pot meravellar?
Res, us dic. Pobres redactors
del finit “El Caso”, com es
devien encaparrar per donar
una miqueta d’emoció  al
lector. En fi, en pau descansi
ha complert un bon treball.

A mi les vocals i les
primeres lletres me les va
ensenyar el germà Peralba,
escolapi. A llegir ho va
intentar fer el P. Santiago,
escolapi també, de mal
record a la meva ment. Tot
el que li faltava d’estatura, li
sobrava de mala llet. Varen
ser els “padres” Joan Farràs,
Basagaña i Ramon Martí, els
que em fan fer entendre el
que era llegir. I trobar-li i
treure el suc a la lectura va
ser necessari poder tractar -
no sempre agradablement-,
amb el Padre Meler. Avui i

de fa molts anys, no deixo
de reconèixer el deute
d’agraïment per tot el que
em va ensenyar. Que va ser
molt malgrat els pobres
mitjans d’aleshores. Dic tot
això perquè en molts casos,
la notícia acompanyada
d’una foto de “El Caso”,
donava l’ocasió per llegir a
la persona que en
circumstàncies normals
només llegia les esqueles
dels enterraments i encara.
Per tan ha fet un bon treball.
De sempre la sang atreu
molt. Avui en que del factor
temps se’n parla tan, et pots
quedar bocabadat de
l’explicació que molts et
donen del valor del seu
temps, i aneu a saber, si
també inclouen el temps
passat davant de la cervesa
o del cubata, tot en l’altar de
la llibertat. Avui com mai es
busca a cada instant el
passar-ho bé i poc importa
tot a excepció de la pròpia
persona. I no cal dir que és

molt perillós el que me pot
sorgir. Estem creant una
societat que dóna normalitat
a qualsevol animalada.
Se’ns abonyega el cervell
amb notícies per tapar i
anul·lar les autèntiques, les
que preocupen a la gent.
Se’ns ven reunions de retalls
de partit per demostrar un
treball que res val. Ara si el
Guillot es reuneix amb el
Ridao. Ara sí l’escola
catalana ja arriba prop de
Perpinyà, -amb dos milions
i mig de cost-, mentre aquí
encara és el barracó
vergonyós el que salva
l’escola d’una situació que
es va eternitzant. Veiem pel
que es fa anar el pressupost
on la política partidista regna
i el patriotisme és de fira. I
malgrat tot no es pot dir que
no tinguem la sort d’estar al
millor racó del món. Cada
dia hi ha més bars, més
terrasses, més varietats de
beures, i més facilitats per
menjar barat i correctament.

És la identificació amb la
senzillesa i del diner fàcil i
ràpid davant de la necessitat.
Es va acabant les floritures
de les factures dels
anomenats restauradors
que han estat pessigant la
butxaca del client d’una
manera excessiva. Els seus
valors afegits anaven del
havà a la copa. De la sopa al
salmó del Lidl, per dir un
nom. Del pernil que sempre
era serrano i belloter, i no cal
parlar del vi, on es perdia el
món de vista. I com sempre,
els excessos s’han de pagar
aviat o tard. L’errada idea de
la dignificació de la professió
mitjançant els preus i un
augment de la seva aparato-
sa presència social, han fet
que la gent en fugi com el
dimoni de la creu. Fent-los
minoritaris en consumidors.
La crisis també ha d’arribar
a ells, i de moment, menús
a 10 i 15 euros, variats i ben
presentats, i per arrodonir los
“Paladares”.

Hble. Conseller,
A la Memòria 2004-2008

del Cercle de Promoció
Econòmica de Balaguer
haurà vist la gran impor-
tància que donem a Bala-
guer al futur Eix Tàrrega-
Balaguer-Alfarràs amb
categoria “d’autovia” i no
d’una “via ràpida amb
variants” com vostè pretenia
fins ara,  però també haurà
vist a la mateixa memòria
com es posicionen a favor
de l’autovia precisament,
l’Hble. Vicepresident de la
Generalitat Sr. Josep Lluís
Carod-Rovira (ERC), l’Hble.
Conseller Sr. Joan Saura
ICV) , i també l’Hble. Sr. Artur
Mas, president de CiU.

Carta oberta al Conseller Joaquim

Nadal.
Josep Borràs i Gené

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

Tota aquesta introducció
la faig a rel de la publicació
d’un Anunci de GISA, al
proppassat D.O.G. n. 5166,
de data 4.07.2008, de licitació
d’un “avantprojecte” de
construcció i explotació de
l’Eix Tàrrega-Balaguer-Alfar-
ràs. Com que l’anunci no
especifica de si es tracta de
construïr una via ràpida amb
variants, o en canvi el que es
pretén és de redactar un
avantprojecte d’autovia com
desitja el Cercle i  tots els
partits polítics representats
a l’Ajuntament de Balaguer,
Diputació de Lleida i Consell
Comarcal, i com també en
aquest cas els dos impor-
tants membres del seu

Govern que representen
respectivament a ERC i ICV,
és perquè volem denunciar
aquesta situació de con-
fusió.

Sembla lògic Sr. Nadal,
que davant les importants
personalitats i institucions
que s’han posicionat a favor
d’aquesta autovia, ara canviï
d’opinió. No ens faci una
mala jugada per arrogància
o tossuderia perquè aquesta
gran decisió, no es sola-
ment responsabilitat d’una
sola Conselleria o d’un partit
en exclusiva, si no de tot un
Govern. I d’aquesta
important decisió en depèn
en gran part el progrés i un
millor desenvolupament de
Balaguer i La Noguera.

¡No veu Sr. Nadal, que
construïr una via ràpida amb
un munt de variants, i no
aprofitar gairebé la mateixa
despesa per construir una
autovia de cara al futur, és

una equivocació del nostre
Govern que Balaguer la
pagarà molt cara, en
comparació a moltes altres
ciutats de Lleida!

Perquè no es tracta de
justificar si la quantitat de
vehicles que circulen ara
entre Tàrrega, Balaguer i
Alfarràs, es mereixen sola-
ment una via ràpida. Perquè
quan es va construir l’AVE
Madrid-Sevilla, no es va
prioritzar ni l’efecte circula-
ció, ni el pes econòmic
d’Andalusia. Ni tampoc amb
les autovies d’Extremadura,
d’Andalusia, o de Galícia.  El
que es pretenia era de
vertebrar i desenvolupar
molt millor de cara al futur
l’economia i el progrés de
tots aquells territoris. No els
van voler construir per sortir
del pas, d’acord amb la seva
circulació de llavors, només
vies ràpides amb variants.
¡Els van construir autovies!

Per tant, li reiterem
públicament la necessitat de
construcció d’una autèntica
“autovia” que ha de cana-
litzar  tota la circulació des
de Tàrrega cap a Balaguer i
fins Alfarràs a l’autovia A-14
(Lleida-Val d’Aran), en primer
lloc la provinent des de
Barcelona per la A-2;  també
la provinent des de Tarra-
gona, via Montblanc; i tam-
bé com s’havia promés, la
provinent des de Girona, Vic
o Manresa a través de l’Eix
Tranversal. Aquesta és la
solució que els catalans i
sobretot els balaguerins,
necessiten. No, una via
ràpida.

En definitiva, el que
demanem és progrés, soli-
daritat i igualtat d’oportu-
nitats per Balaguer i La
Noguera. Al cap i a la fi, com
a catalans de primera, creiem
que hi tenim dret.
-------------------------------------------------
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Entrevistes Freaks.

Infiltració solar.
Inyaqui Olarte Vives

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

Quan, l’entrevista pas-
sada, vaig comentar
fugaçment la joia i la ufanor
de treballar durant tot
l’Agost, no m’imaginava
que seria aquest tema el que
encendria la polèmica i
suscitaria crítiques i
reprovació per part d’alguns
docents, entenguis profes,
que no van tenir més remei
que fer vacances tot el mes.
Ves, ho sento per ells, però
heu d’entendre que, com a
exalumne, encara em resta
un cert sentiment contra la
figura d’autoritat que
representa el mestre i no puc
evitar pensar que ells i elles
no deixen de ser antics
alumnes que s’han passat a
l’enemic. Assumiu-ho!

Tocada aquesta qüestió
capital, passem a comentar
les últimes notícies de la
premsa rosa comarcal
protagonitzades, com no,
per la Dori i la Gertru, les
marqueses de l’excés i la
extravagància.

Per la meva feina, em
toca pul·lular sovint per les
hortes del Segre i del
Noguera. No seria franc si
digués que no em resulta
plaent observar la vegetació
luxuriosa amb mil matisos
de verd i aquesta terra fosca
i rica, regada per innume-
rables sèquies. Aquesta
setmana passada vaig
aturar-me davant del que
recordava com una finca de
pomeres i que ara estava
arrasada, amb els arbres
desapareguts i substituïts
per files d’estructures
metàl·liques, que anaven
col·locant uns operaris.
Supervisant l’operació la
Dori i la Gertru semblaven,
com sempre, encantades de
conèixer-se.

M’hi vaig acostar intrigat

i els vaig demanar:
- Què hi ha, noies? Què esteu
muntant per aquí?
- Hola rei! -Em van respondre
alegrement- Estem ins-
tal·lant plaques solars per
generar energia neta i
ecològica.
- Es clar. -Vaig dir- No he
oblidat pas que sou unes
grans defensores del món
natural i les perles
autèntiques.
- No te’n fotis de nosaltres. -
Em va renyar la Dori- Potser
diràs que això de l’energia
solar no contribueix a la
sostenibilitat?

Ja m’havia posat un altra
vegada entre l’espasa i la
paret. Ara que li podia
contestar? De fet, sóc ferm
partidari de l’ús i desenvolu-
pament de l’energia solar.
Passa, però, que considero
que destinar terra de reg, i
encara més si es tracta
d’horta mil·lenària, a aquests
usos, disposant, com
disposem, de centenars de
milers d’hectàrees de secà,
per no parlar de totes les
teulades de cases i
magatzems, em sembla una
animalada i un acte en
contra de la sostenibilitat a
mig termini. Naturalment
vaig respondre:
- Què puc dir jo contra l’e-
nergia solar, l’ecologisme i
els permisos de la conselle-
ria de medi ambient? Res,
no? Doncs això.

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

La placidesa encara no perduda de la placeta de St

Domènec o quan el ciment tot ho pren
Francesc Domingo i Salvany

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

Balaguer té una petita
plaça, la placeta de Sant
Domènec, que acull i
convida a fer aquelles coses
que avui tanta falta ens fan:
seure en un lloc ombrívol,
baixar el ritme i el neguit,
gaudir d’un espai a mesura
de les persones i, …per què
no?, fer una partida de
petanca, ballar-hi sardanes,
contar uns contes als fills o
néts, o prendre la fresca sota
uns magnífics plataners, a
tocar de la història propera
d’uns monuments que ens
enorgulleixen i dels que la
plaça n’és preludi i conti-
nuació. L’espai és indes-
triable del caliu i la història
de l’Església i del claustre de
Sant Domènec,  i tal com ara
encara està s’adiu als nobles
espais que acompanya. Els,
també veïns, semàfors, les
cues, els neguits i les
esperes nervioses dels
automobilistes, el rum-rum
dels motors i les accelerades
(que ens recorden que tots
correm i no parem de fer
coses sense saber massa bé
cap on anem) són el contra-
punt punxegut d’un espai
que encara resisteix a
l’imperi del ciment.

El nivell més baix de la
plaça (en relació als carrers
que la volten) i el recolliment
que li donen els vuit majes-
tuosos i centenaris plataners
que envolten la preciosa
creu de pedra ens fan sentir
la calma i la preparació
necessària per gaudir de la
pau que el claustre ens dóna
un cop hem travessat el
cancell. I ens prepara també
per entrar a l’Església de
Sant Domènec amb la
humilitat de sentir-nos
petits davant de tanta
història i tradició. És una
placeta amb caliu, una

placeta com les d’abans,
com les de sempre. I ens cal
saber-les respectar com a
tresor que són, i que ens han
transmès els nostres avant-
passats i que volem mante-
nir per als nostres fills.
Sabem prou bé que qui perd
els orígens (i els símbols que
hi van lligats) perd també la
seva identitat.  Recuperades
celebracions tradicionals
(els anisets i l’aigua fresca
de Sant Domènec fa poques
setmanes) han estat un clar
exemple de com es pot fer
d’un espai petit com aquest
tot un món  que viu allò que
les persones som capaces
de construir-hi. Compartir
l’església, el claustre i la
plaça com un mateix espai:
celebrar  la festa a l’església
i beneir els anissos i l’aigua,
seure amb els companys per
fer petar la xerrada, veure i/o
ballar unes sardanes amb la
cobla en el seu empostissat,
beure l’aigua beneïda dels
sillons de Verdú i assaborir
els anisets, no es poden
entendre en un altre lloc  que
en l’espai de la placeta tal i
com ara està. I això és
possible gràcies a l’estruc-
tura i la disposició que la
plaça té, malgrat el veinatge
sorollós dels carrers  en
posició més elevada.

No voldríem perdre
aquest espai de calma. No
voldríem, altra vegada, que
el ciment globalitzador o el
disseny uniformitzador ens
la malmeti. Hi ha massa vida
acumulada en aqueix espai
com per canviar-ne la
fesomia i la serenor que s’hi
respira. No voldríem una
altra placeta, ara a l’altra
banda del riu, de disseny i
fent baixada. A més d’un no
ens acaba de convèncer el
resultat final d’altres espais

de la ciutat que han
canviat, com ara la placeta
de Manuel Marin (la de
Correus). Com tampoc no
ens  ha agradat perdre, per
exemple, la frescor
singular que es respirava
al carrer més simbòlic del
call jueu (el carrer dels
Teixidors).

Si volem fer quelcom
amb la placeta de Sant
Domènec, adecentem-la,
enjardinem-la , enllosem-
la. Però no la fem malbé.
Conservem-ne tota l’arbra-
da que tants anys ha costat
obtenir, respectem-hi el
caliu que s’ha guanyat
amb el temps i la història
que s’hi ha viscut. Deixem-
la com una plaça plana,
tova i tranquil·la. Una plaça
que queda una mica per
sota del carrer, però amb
un caràcter que s’eleva
molt més amunt que el
neguit  i el no parar que en
el mateix carrer i a tota la
ciutat es viu. La placeta
convida a aturar-se i a
repensar què estem fent i
què estem vivint. Potser
caldria que si algú vol
canviar-ne l’aspecte hi faci
una visita abans. S’hi aturi
una estona, senti allò que
tots volem continuar-hi
sentint i escolti la veu dels
arbres (dels vuit monu-
ments botànics que volem
seguir veient sencers) que,
amb una veu suau, li
diuen: “Estàs en una plaça
amb un munt d’història i
de vida. Respecta’m, com
a signe preuat que sóc de
la identitat balaguerina.
Respecta’m com respec-
taries els teus avis cente-
naris, el teu patrimoni, la
teva història i la teva
tradició”
----------------------------------------------

Visita la nostra web: www.revistagroc.com
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La Mostra d’Oficis
Antics del carrer del Pont
mostrarà, en la seva
segona edició, fins a 14
artesans que mostraran la
manera com es treballava
fa uns quants anys.

Entre aquest artesans
hi haurà la filadora Carla
Martí, la teixidora Paula
Martínez, la cal·lígrafa
Montse Melgosa, el cis-
teller Francisco Trepat, els
terrissers de Terrisseria
Auró, el baster Emili
Arbonés, l’artesà de vidre
bufat, Fran Carnerero, el

llauner Xavier Roure, el
boter Jordi Torner, el
forjador Ivan Baró, el
carreter Pere Codina, el
tallador de fusta Josep
Pons, el mestre d’aixa
Cisco Coll i una exposició
d’eines del camp, a càrrec
de l’Associació Dona
Rural de Balaguer.

Durant tot el dia i
mentre duri la Mostra
d’Oficis Antics, es podrà
visitar l’obrador i l’obra de
Ton Camarasa, que està
situat al mateix carrer del
Pont.

La Mostra acollirà fins a 14

Oficis antics amb artesans

que mostraran el seu art

Oficis Antics al carrer del Pont

El carrer del Pont acull la II mostra

d’Oficis Antics, el proper dissabte 20

El  carrer del Pont de
Balaguer, via paral·lela al
Segre al seu pas per la ciutat,
havia estat, històricament i
fins fa ben poc, un carrer de
menestrals: carreters,
fusters, ferrers, calderers,
manyans... Era la via
d’entrada obligada a la ciutat
per tots els viatgers provi-
nents de l’altra banda del
Segre, ja que connectava
amb el pont de Sant Miquel,
únic pont sobre el Segre fins
a mitjans del segle vint. Sota
els seus porxos, des de la
sortida del sol fins a la posta,
els artesans professaven les
seves arts mecàniques...

Els anys discorren
inexorables. Molts oficis, en
la seva concepció tradi-
cional, resten en l’oblit. Amb
tot, i malgrat haver perdut la
força viva que li encomanava
la menestralia, el carrer del
Pont manté una personalitat
inqüestionable: al peu del
Sant Crist i de Santa Maria,
banyat pel Segre, esdevé la

El carrer del Pont acull la II Mostra d’Oficis Antics

postal perenne de Balaguer.
Amb motiu de la

primera fira de ceràmica que
tingué lloc al mateix carrer
del Pont, el 12 d’agost de
2006, escrivíem: Des d’antic,
les nostres civilitzacions,
han treballat el fang. Cal
recordar això. I mostrar a
tothom que el fang encara
es treballa avui. I com són
de bells, i útils, i quotidians
els estris modelats amb
l’argila.

L’any 2007, amb el mateix
esperit, va tenir lloc la
primera Mostra d’Oficis
Antics al carrer del Pont, i
què ara té continuïtat,
aquest dissabte 20 de
setembre.

La Mostra començarà a
les 10 hores del matí i sense
parar al migdia acabarà a les
20.30h del vespre, esperant
molts visitants per recordar
aquests antics oficis.

Mostra d’Oficis Antics

Organitzada per
l’Associació de Veïns del
Centre Històric, la
Mostra reflexa el passat
del carrer del Pont
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El veí de Balaguer
Jordi Aguilà Jiménez, únic
component del projecte
de música ambiental elec-
trònica ‘Onirica’, acaba de
treure un disc de curta
durada a través del segell
amb repercussió interna-
cional DTM Productions
(www.deathtomusic.com).

El disc, anomenat
“Antimatter”, està a dispo-
sició de tothom i pot ser
descarregat gratuïtament

a través d’Internet, l’únic
que s’ha de fer és enviar
un correu electrònic en
blanc a l’adreça:
submit@deathtomusic.com
per rebre la contrasenya
necessària per a descarre-
gar el disc en MP3 junta-
ment amb la portada.

La música de “Onirica”
es basa en atmosferes
misterioses creades amb
sintetitzador amb in-
fluències electròniques en
l’estil del músic francès
Jean Michel Jarre però amb
una personalitat pròpia.

Alguns dels temes que
ha compost el Jordi Aguilà,
es poden escoltar a través
de la següent pàgina web:
w w w. m y s p a c e . c o m /
oniricajordi

 Jordi Aguilà ha gravat el disc

“Antimatter” de música

ambiental electrònica

Portada del disc

Jordi Aguilà ha gravat
el disc “Antimatter”,
que pot ser escoltat a
través d’Internet de
manera gratuïta

El grup d’havaneres “L’Or de la

Noguera” actuarà al Mercadal

Amb motiu de la
celebració de la Fira
d’Entitats aquest
diumenge 21 de
setembre, el grup
cantarà al Mercadal

El grup d’havaneres “L’Or
de la Noguera”, és un grup
de set joves jubilats, tots ells
amb més de 65 anys, i que la
seva inquietut i les seves ga-
nes de gaudir de la música i
la cançó, els va decidir a l’abril
d’aquest any, formar l’esmen-
tat grup, i fer gaudir amb les
seves cançons a tots els
oients.

Tots ells, pertanyents al
Casal d’Avis de la Noguera,
gaudeixen com els més jo-
ves de les havaneres, amb un
ampli repertori de cançons
que han mostrat, en aquest
sis mesos de vida, amb 14

portat a cantar en alguna que
altra Festa Major de les nos-
tres contrades.

Prova d’això, és l’actuació
que van fer el passat 11 de
setembre, diada Nacional de
Catalunya, a la població
noguerenca de La Sentiu de
Sió; i la del passat diumenge
14 de setembre a Calaf, on
van cantar davant de més de
200 persones que els van
obacionar a l’acabament de
la seva actuació.

El proper dissabte 27 de
setembre, i amb motiu de
l’aniversari de la Residència
Santa Maria de Balaguer, el
grup tornarà a actuar en
aquest indret davant els resi-
dents i familiars que assistei-
xin a la festa.

actuacions a diferents indrets
de la comarca i Catalunya.

Els seus principals llocs
d’actuació són els Casals de
diferents poblacions o resi-
dències d’avis, però, degut a
la bona acceptació que han
tingut, aquest estiu ja els ha

El grup degustant un bon rom cremat

Els set components del grup «l’Or de la Noguera»
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Anuncis breus classificats

IMMOBLES

-------------------------------------------------
ES LLOGA dúplex nou a
Bellcaire, 3 hab., cuina, men-
jador, 2 banys, terrassa. Per
entrar a viure, amb mobles i
electrodomèstics. Preu: 500
e. Telf: 686481683.
-------------------------------------------------
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.
-------------------------------------------------
APARTAMENT en venda a
Balaguer, 2 hab. Molt cèn-
tric. Trucar al telèfon:
607896071.
-------------------------------------------------
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.
-------------------------------------------------
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.
-------------------------------------------------
LLOGUER local centric 90 m2

a Tèrmens. Tel: 696570785.
-------------------------------------------------

ES VEN dúplex nou al c/ Riu
Corb. Telf: 973446011.
-------------------------------------------------
ES LLOGA casa al C/ Cadí. 2
habitacions. Calefacció. Raó
tel. 973448273.
-------------------------------------------------
LLOGO O VENC apartament
a Balaguer, zona c/ Urgell, 2
hab., calefacció, parquet,
moblat i amb electrodomès-
tics. Terrassa. Telf:
615106741.
-------------------------------------------------
ES VEN apartament nou als
Països Catalans. Telf:
973446011.
-------------------------------------------------
VENTA O ALQUILER nave
en el Pol. Ind. Camp Llong
de 1.000 m2+650 m2 de patio.
Equipada, grandes oficinas
con a/a, calefacción central,
luz y agua (conectado). Ide-
al para cualquier negocio o
industria. Muy bien situada,
esquinera, da a una plaza
muy grande. Tel: 609432684.
-------------------------------------------------
SE ALQUILA piso en c/ Marc
Comas, 3 hab., y parking de
linia a la c/ St Diego de
California. Telf: 973447752-
639920281.
-------------------------------------------------
ES TRASPASSA bar-restau-
rant per jubilació. Pàrquing
propi, terrassa, menjador 60
places. Totalment equipat
amb funcionament i permi-
sos amb regla. Amb viven-
da. Telf: 600381763.
-------------------------------------------------

ES LLOGUEN pisos, cases i
apartaments.Tel: 607896071.
-------------------------------------------------
HABITACIÓ amb dret a cui-
na. Bany particular. Bona si-
tuació. Econòmic. Telf:
973446172.
-------------------------------------------------
ES LLOGA pàrking tancat al
c/ Jaume Balmes. Telf:
626814937.
-------------------------------------------------
ES LLOGA pis a l’Avda. Paï-
sos Catalans, 4 hab., terras-
sa, moblat, 2 banys. Telf:
973450144-699798857.
-------------------------------------------------
DE PARTICULAR a particu-
lar, vendo piso, 90 m2, 3 hab.,
2 baños completos, cocina
con electrodomésticos.
Muy luminoso. Precio a
convenir. Tel: 666221631.
-------------------------------------------------
VENDO piso, zona Crta.
Camarasa, 92 m2, 2 baños, 2
balcones. Construcción ‘05.
Electrodomésticos y mue-
bles. Precio: 158.000 e. Tel:
617672556.
-------------------------------------------------
ES VEN pis de 70m2+traster,
s/ascensor, molt cèntric.
Preu: 100.000 e a Balaguer.
Interessats trucar al telèfon:
699111596.
-------------------------------------------------
OPORTUNITAT casa en ven-
da a la Vall Fosca, 250 m2, 6
hab, botiga. Per entrar a viu-
re. Preu: 120.000 e. Possible
lloguer. Telf: 630758635.
-------------------------------------------------

ES LLOGA pis al c/Barce-
lona, molt ben situat, 3 hab.,
moblat i amb electrodomès-
tics. Necessari garanties.
Telf: 676515830-937351718.
-------------------------------------------------
ES LLOGA pàrking de línia al
c/St. Lluís, 44. Preu a conve-
nir. Telèfons: 676515830-
937351718.
-------------------------------------------------

TREBALL

-------------------------------------------------
SEÑORA se necesita para
venta de joyeria por catá-
logo. Telf: 691350809.
-------------------------------------------------
SE OFRECE mujer para
trabajos de limpieza o cuidar
gente mayor. Tel: 653374129.
-------------------------------------------------
ES PRECISA noia per fer
classes de repàs de 4rt
d’ESO. Telf: 653991350.
-------------------------------------------------
ES BUSCA personal pel sec-
tor de l’hosteleria. Impres-
cindible  tenir el permís de
treball. Telèfon: 635032839.
-------------------------------------------------
EMPRESA DE SERVEIS pre-
cisa personal amb coneixe-
ments d’electrònica o elec-
tricitat, i carnet de conduir.
Telf: 973446395.
-------------------------------------------------
ASSESSORIA a Balaguer,
busca auxiliar administrati-
va. Horari a convenir. Amb
carnet de conduir. Enviar C.V.
a l’adreça electrònica:
rmsll@tinet.fut.es o trucar al
973448579.
-------------------------------------------------
ES DONEN classes d’anglès
de primària i ESO. Telf:
973445126.
-------------------------------------------------
S’OFEREIX noia catalana
amb titulació i experiència,
per cuidar gent gran a domi-
cili. Telèfons: 973449288-
648114959.
-------------------------------------------------
SE OFRECE chica para
servicio del hogar, horario  de
9 a 16 h o interna para cuidar
gente mayor. Con expe-
riencia y buenas referencias.
Telf: 676435684.
-------------------------------------------------

EMPRESA DE SERVEIS,
precisa granjes de porcs per
engreix. Raó: 607920608-
677408502.
-------------------------------------------------
EMPRESA cárnica de
Balaguer, precisa personal
(cuenta propia). Imprescin-
dible  experiéncia en el ma-
nejo de cuchillo. Teléfono:
973450030.
-------------------------------------------------

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

-------------------------------------------------
¿TIENE PROBLEMAS para
pagar sus deudas? ¿Aho-
gado por sus pagos? ¿Nece-
sita pagar menos cada mes?
¡Déjenos ayudarle! Total
confidencialidad. Llamenos
al 600402319 o 973449314.
-------------------------------------------------
REFORMES i rehabilitacions
de pisos, apartaments i xa-
lets. Raó telèfon: 651911369.
-------------------------------------------------
ES VEN una càmara reflex
de la marca Nikon, nova.
Preu: 200 e (inclou trípode i
una funda per la càmara).
Telf: 690189081. Gran opor-
tunitat.
-------------------------------------------------
COMPRAMOS maquinária
de hosteleria. Interesados
llamar al telf: 620531207.
-------------------------------------------------

VEHICLES

-------------------------------------------------
VENC moto de 125cc, nova
a estrenar. Tels: 650180389
(mati) i 696573170 (tarda).
-------------------------------------------------
Per anunciar-vos en aques-
ta secció de breus classifi-
cats, us podeu dirigir a les
nostres oficines situades al
C/ Sant Lluís, 36 altell de
Balaguer.
-------------------------------------------------
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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

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

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

REHABILITACIÓ DE FAÇANES

Pintura i Decoració

Qualitat i dedicació,
els nostres distintius

Pedro Garanto Fillat
C/ Tàrrega, 51 F •  BALAGUER

Tel. 699 949630

De les 8 de la tarda del 15 de setembre a les 8 de la tarda del 25 de setembre MARCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 25 de setembre a les 8 de la tarda al 2 d’octubre ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 2 d’octubre a les 8 de la tarda del 9 d’octubre CLAVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunitats | Pàrquings | Oficicines
Establiments comercials | Col·legis

Bancs | Naus industrials
Neteges fi d�obra

Neteges en general
Vidres | Rètols

Neteja de catifes i moquetes
Poliment i abrillantament de terra

DEMANI�NS
PRESSUPOST
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