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>>BALAGUER

Més de 4.000 persones visiten la
Fira d’Entitats de Balaguer

El conseller Joaquim Nadal visita
les obres del Centre Històric
----------------------------------------------
>>COMARCA

Una vintena de cònsols visiten la
Vall d’Àger i el Montsec

El Consell organitza un curs de
gestió d’entitats juvenils
----------------------------------------------
>>CULTURA

Josep Ma Morell porta la seva
cuina a Ràdio Balaguer

Balaguer celebra les jornades
Europees del Patrimoni
----------------------------------------------
>>ESPORTS

El C.B.Balaguer presenta els
equips per aquesta temporada

Inici de l’Escola Municipal
d’Esports i Medi Natural
----------------------------------------------
>>OCI

Arriba l’obra “El Llibertí” al Teatre
Municipal de Balaguer

PORTADA

El rocòdrom

ASSESSORIA POLO
C/ Barcelona, 80 - BALAGUER

Tel: 973 445 924

GESTIONEM LA VENDA O LLOGUER

DEL SEU PIS O LOCAL

- ES VEN pis al c/ Barcelona, 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.

Ara fa tres anys, el Consell Comarcal de la Noguera, i
més concretament des de l’Àrea de Joventut de l’ens
comarcal, ens presentava una nova activitat, que sota el
nom de Comarkalada, volia potenciar les relacions entre
els joves dels diferents municipis de la comarca de la
Noguera, en una trobada anual, on els joves organitzen
tot un seguit d’actes culturals, socials, esportius i d’oci.

El primer any va ser Térmens qui va organitzar la
trobada, amb força acceptació per part dels joves de les
nostres contrades, i en l’edició de l’any passat, el relleu el
va agafar Bellcaire d’Urgell, que va comptar amb més de
deu mil participants en totes les activitats organitzades,
entre les que destaquen el Fòrum de Regidors de
Joventut, on es planifica la política d’aquesta àrea, la Fira
Jove o els diferents concerts de música.

Enguany, li toca a Artesa de Segre l’organització de  la
Comarkalada 2008, anomenada la Festa Major de la
comarca de la Noguera, i que compta com a organitzadors
principals amb els grups de joves JAS i el Lokal, de la
mateixa població. És bo que siguin els propis joves els
qui gestionin i organitzin aquest tipus d’activitats, ja que
l’èxit i la participació està, d’aquesta manera, assegurada.
Cal que la societat civil es faci seus i els senti com a
propis aquells projectes i iniciatives, que encara que
necessitin el recolzament de les institucions, es fan als
diferents municipis.

Ens consta, que ja hi ha moltes comarques i consells
comarcals d’arreu de Catalunya, que s’han interessat per
aquesta iniciativa pionera, per importar-la al seu territori.
Bona Comarkalada 2008!!

Un punt més pels joves
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Balaguer demanarà una segona ajuda
a la Llei de Barris pel Centre Històric

Balaguer podria optar a
una segona ajuda de la Llei
de Barris, per tal de finalitzar
el projecte endegat ara fa
uns anys en la primera con-
vocatòria d’aquesta Llei apro-
vada pel Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya, tal i com
ho va manifestar el Conse-
ller Joaquim Nadal en el de-
curs de la seva visita a
Balaguer.

Trobada en la que també
va anunciar que intentaria
avançar un any, la construc-
ció de la variant que ha d’unir
la C-13 amb la C-12, a la zona
alta de la ciutat i que podria
iniciar-se a finals del 2009 o
principis del 2010.Joaquim Nadal en la seva visita a Balaguer

Balaguer acull les proves per la
implantació del nou DNI electrònic

Durant el mes de setem-
bre, l’ajuntament de
Balaguer va acollir les pro-
ves per a la implantació del
DNI electrònic.

Està previst que es pu-
gui començar a realitzar a
partir del proper 15 d’octu-
bre. El nou DNI inclou les
mateixes dades d’identifica-
ció personal que fins ara
però a més inclou un xip elec-
trònic que conté les matei-
xes dades personals i la fo-
tografia del titular.

Així li va fer saber l’Alcalde Miquel Aguilà al

Conseller Joaquim Nadal durant la visita a Balaguer

El passat dissabte 20
de setembre, el carrer del
Pont de Balaguer va reviu-
re temps passats amb la
II Mostra d’Oficis Antics,
amb la participació d’una
quinzena d’artesans que
van mostrar a les noves
generacions les maneres
de treballar d’anys enrera
als diferents tallers arte-
sans dels nostres pobles
i ciutats.

Organitzada per l’As-
sociació de Veïns del Cen-

tre Històric, la Mostra
d’Oficis Antics va ser visi-
tada per centenars de ba-
laguerins i comarcans,
que aprofitant el mercat
setmanal del dissabte,
van gaudir de la Mostra.

Durant tot el dia tam-
bé es va poder visitar
l’obrador i taller de Ton
Camarasa, situat al carrer
del Pont.

L’organització d’a-
quest aconteixement s’ha
mostrat molt satisfeta de
l’èxit de l’esdeveniment i
estan força animats a con-
tinuar amb aquesta tasca
de promoure i donar a
conèixer els oficis arte-
sans que poc a poc s’han
anat perdent, i que fa tant
sols unes dècades ompli-
en el carrer del Pont.

Centenars de visitants

gaudeixen de la Mostra

d’oficis Antics del c/ del Pont

Mostra d’Oficis Antics

El Pont va acollir una

quinzena d’artesans

que mostraren les

seves habilitats en els

seus respectius oficis

Ajuntament de Balaguer
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NOTÍCIESoD’ENTITATS
Pla de Desenvolupament Comunitari

Casal Pere III
• CORRELLENGUA. Dissabte 4 d’octubre,
8 del vespre, al Passeig de l’Estació.
• Divendres 3 i 17 d’octubre, Assemblea
de Joves al local de Pere III, a les 19h.
• Dissabte 18 d’octubre al local de Pere
III a les 19h. Projecte Vincles, taller de
vocabulari bàsic wolof-català/fula-català.
• Grup de bastoners: si vols apuntar-t’hi
encara hi ets a temps!
casalpereiii@gmail.com. Tel. 657846881.

Generalitat de Catalunya
Departament de Governació
i Administracions Públiques

Associació Salut Mental Ponent i El Porxo
• En motiu de la celebració del Dia Mundial de
la Salut Mental (10 d’octubre) us convidem als
següents actes:
• 18 d’octubre, 19h, Sala d’Actes de l’Ajuntament
de Balaguer, passi del documental “LT22 Radio
La Colifata” i posterior taula-debat..
• Del 15 al 18 d’octubre a la Sala d’Exposicions
de l’Ajuntament de Balaguer, exposició de
cartells en motiu del dia Mundial de la Salut
Mental.

Associació Dones Almatà
• Us convida a la presentació del llibre
“descobrir la fibromialgia” d’Antonieta
Castells, el 3 d’octubre a les 20h, Sala
d’Actes de l’Ajuntament.

Creu Roja La Noguera
• Exposició i mostra del projecte “avis i àvies
solidaris/ies”. Inauguració 3 d’octubre a les
19h, Sala d’Exposicions de l’Ajuntament.
Obert matí i tarda fins el 10 d’octubre.

Associació Cercle Obert
• El 4 d’octubre, i com a suport a les activitats
del Correllengua, realitzaran a partir de les 12
de la nit un seguit de concerts de música estil
“hard core” en català. Els concerts tindran
lloc als locals de la factoria del ritme (Pol.
Ind. Camp Llong).
• Us convida el dia 10 d’octubre a la xerrada:
“Veneçuela, situació actual”. A les 20h a la
Sala d’Actes de l’Ajuntament de Balaguer.

Firauto 2008 se celebrarà els propers
dies 18 i 19 d’octubre a Balaguer

El proper cap de setma-
na del 18 i 19 d’octubre, el
pavelló polivalent d’Inpacsa
acollirà una nova edició de
Firauto, la Fira de vehicles
d’ocasió, organitzada per
l’Institut Municipal Progrés
i Cultura de Balaguer, i amb
la participació d’una quinze-
na d’expositors, la majoria
de Balaguer i comarca, que
oferiran més de dos-cents

models de vehicles d’ocasió
de totes les marques i mo-
dels, i també de tots els
preus.

Des dels models tot ter-

Firauto

renys fins als utilitaris més
senzills es podran trobar
durant tot el cap de setma-
na, al certamen firal dedicat
al vehicle de segona mà.

Servei Tècnic d’Inspecció
de vehicles a Balaguer

El passat dimarts, dia 30
de setembre l’Ajuntament
de Balaguer va facilitar a tots
els usuaris agrícoles que
així ho van sol·licitar, un ser-
vei d’Inspecció Tècnica de
Vehicles Agrícoles davant
del Nou Pavelló Polivalent,
situat als antics terrenys
d’Inpacsa.

D’altra banda també cal
recordar que dins el marc de
Firauto, la Fira del vehicle de
segona mà, que es celebrarà

a Balaguer els dies 18 i 19
d’octubre,  s’oferirà el servei
d’ITV mòbil per a tot tipus
de vehicles i motocicletes,
a excepció dels vehicles
industrials, als antics
terrenys d’Inpacsa.

Tots aquells que
estigueu interessats en
passar la Inspecció Tècnica
de Vehicles, podeu demanar
hora a l’Àrea de Promoció
Econòmica de l’Impic,
trucant al telèfon 973 446606.

La Fira de vehicles

d’Ocasió oferirà més de

200 cotxes de segona

mà de totes les marques

i models del mercat

La Plaça del Mercadal
va acollir el diumenge 21
de setembre la VIII Fira
d’Entitats de Balaguer i
comarca.

Amb més de 40
entitats i associacions
presents a la Fira, unes
4.000 persones van visitar
i participar dels actes i de
les activitats del
certamen.

L’inauguració de la
Fira va estar presidida pel
Secretari d’Immigració
del Departament d’Acció

Social i Ciutadania de la
Generalitat de Catalunya
Oriol March, l’Alcalde de
Balaguer, Miquel Aguilà,
del President del Consell
Comarcal de la Noguera,
Vicent Font a més del
Director Territorial d’Acció
Social i Ciutadania a
Lleida,  Carles Vega i de
Elena Fuses Coordinadora
de l’Institut Català de les
Dones a Lleida.

La presidenta de
l’Associació de Dones
Almatà, Lina Gené, va
valorar aquesta vuitena
Fira com la més mul-
titudinària i participativa
de totes les que han
realitzat.

El fi de festa va anar a
càrrec dels diables de
Balaguer amb una traca
final.

Unes quatre mil persones van

visitar els 40 estands a la VIII

Fira d’Entitats de Balaguer

Fira d’Entitats

La Fira d’Entitats va

estar organitzada per

l’Associació de Dones

Almatà de Balaguer,

el passat diumenge 21

Vehicles agrícols
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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

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

La regidoria de Salut i el CAP inicien la
campanya de prevenció de la grip

La regidoria de Salut i el
CAP inicien la campanya de
prevenció de la grip, una in-
fecció vírica de les vies res-
piratòries diferent al refredat
comú.

La campanya de
vacunació contra la grip
comença el dia 6 d’octubre i
tindrà una durada de dos
mesos. Està adreçada a les
persones que tenen un alt
risc de complicacions si
pateixen aquesta infecció.
Així doncs es recomana que
es vacunin totes les
persones majors de 60 anys
d’edat i les persones
afectades de malalties
cròniques.CAP de Balaguer

Es recomana la vacunació a tots els majors de

60 anys i els afectats de malalties cròniques

Avis Solidaris és un
projecte del programa de
Gent Gran de Creu Roja
La Noguera, que té l’ob-
jectiu, per una banda,
d’oferir als avis i les àvies
residents la possibilitat
de formar part del
voluntariat i, per altra,
aconseguir recursos eco-
nòmics per finançar part

de la campanya de reis
«Cap nen/a sense jogui-
na».

El projecte es nodreix
del voluntariat de resi-
dents de centres gerià-
trics i de voluntaris de
Creu Roja. Enguany
participen uns 100 avis i
àvies de nou Residències
de la Comarca de la No-
guera i 25 voluntaris/àries
de  Creu Roja. Aquest any
a més a més es durà a
terme una exposició
sobre el projecte a la sala
d’exposicions de l’Ajunta-
ment de Balaguer.

L’exposició s’inaugu-
rarà el 3 d’octubre.

Nou residències participen a

l’edició d’Avis Solidaris

d’aquest any a la Noguera

Avis Solidaris

La Sala d’Exposicions

de l’Ajuntament acull

una exposició d’Avis

Solidaris fins el dia

11 d’octubre
La Residència Santa Maria celebra la
Festa amb els familiars dels residents

El passat dissabte, va
tenir lloc a la residència
geriàtrica de Santa Maria, la
celebració de la festa amb
tots els residents i familiars.
Durant la tarda es va orga-
nitzar una missa per a tots
els assistents. En acabar els
parlaments, es va repartir el
berenar i van acabar la diada
amb una actuació a càrrec
del grup d’havaneres, l’Or
de la Noguera, grup format
des de l’ Associació de la
Gent Gran de Balaguer. Grup l’Or de la Noguera



8 >> C O M A R C A

Josep Ruaix i l’Escola Pasqual Scanu,
premis Comte Jaume d’Urgell 2008

El dia 21 de setembre a
la seu del Consell Comarcal
es lliurà el XIX Premi Jaume
d’Urgell. El premi s’atorgà a
la trajectòria d’una persona
o entitat que amb la seva
tasca han contribuït a l’en-
fortiment i la projecció de
les relacions culturals o
d’amistat entre els pobles
de parla catalana. En l’edi-
ció d’aquest any el premi
s’ha concedit ex aequo a:

Josep Ruaix, per la seva
extensa publicació d’obres
sobre gramàtica catalana,  i
L’Escola Pasqual Scanu, per
haver donat veu als algue-
resos ajudant-los a recupe-
rar la pròpia llengua.Premi Jaume d’Urgell

Arriba el Correllengua 2008, aquest
dissabte 4 d’octubre a Balaguer

El dissabte 4 d’octubre,
Balaguer celebra de nou el
Correllengua 2008, organit-
zat pel Casal Pere III. La
concentració serà a les 20 h
a la Plaça de la Sardana, i
posteriorment hi haurà el re-
corregut per la ciutat de la
Marxa de les Torxes amb
l’acompanyament de dife-
rents entitats de la comar-
ca. A les 22.30 h sopar po-
pular i concert a càrrec del
grup “La Terrasseta de
Preixens” al C/ Santa Anna.

El lliurament es va fer el passat diumenge 21 de

setembre a la seu del Consell Comarcal

El Correllengua passarà pel Passeig de l’Estació

El 24 de setembre, a
la seu del Consell Comar-
cal, va tenir lloc la consti-
tució del Grup d’Acció
Local Noguera-Segrià
Nord per a la gestió del
programa Leader del pe-
ríode 2009-2013 als 30
municipis de la comarca
i a 3 del Segrià.

El programa Leader a
Catalunya, durant el perí-

ode 2009-2013, distribuï-
rà ajudes per un import
total d’uns 107 milions
d’euros, repartits entre 13
Grups d’Acció Local.

Aquest programa té
sis línies de subvenció,
tres dirigides a beneficia-
ris privats, una dirigida a
ens locals  i dos destina-
des als propis Grups
d’Acció Local.

Constituit el Grup d’Acció

Local Noguera-Segrià Nord

Seu del Consell Comarcal de la Noguera
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Una vintena de cònsols de Barcelona
visiten la Vall d’Àger i el Montsec

La vintena de cònsols
generals i honoraris de
Barcelona que van visitar el
passat cap de setmana la vall
d’Àger i el Montsec van fina-
litzar l’estada després de co-
nèixer una part important de
l’oferta turística de la zona.
La visita va estar organitza-
da per la delegació del Go-
vern a Lleida, la Secretaria
d’Afers Exteriors i el Consor-
ci del Montsec, amb la inten-
ció de contribuïr a la projec-
ció exterior de l’àrea geogrà-
fica inclosa en la marca tu-
rística Montsec.

La jornada va consistir en
una visita a la col·legiata

d’Àger, on actualment s’hi
estan duent a terme obres
de restauració, i al castell de
Montsonís (Foradada). El
recorregut va incloure el
castell i la col·legiata de Mur,
el trajecte de la línia del tren
de la Pobla entre Cellers i
Sant Llorenç de Montgai i
l’Observatori Astronòmic del
Monstec.

Visita dels diplomàtics al Montsec

En el transcurs dels dos
dies els cònsols també van
poder degustar diverses
mostres de la gastronomia
del Montsec i escoltar de la
mà de l’escriptor Pep Coll i
del catedràtic d’Història
Medieval i director de
l’Institut d’Estudis Ilerdencs,
Joan Busqueta, una glossa
de la història de la zona i una
síntesi sobre l’estructuració
territorial a Catalunya a
l’Edat Mitjana. El vicepre-
sident del Govern, Josep-
Lluís Carod-Rovira, va as-
sistir al sopar ofert dissabte
a Fontdepou.

Els diplomàtics partici-
pants, representants d’es-
tats d’Europa, Àsia, Oceania,
Àfrica i Amèrica del Sud i
Centre Amèrica, van coin-
cidir en que l’estada al
Montsec els va suposar el
descobriment d’un indret
molt interessant.

Cònsols d’arreu del món visiten la Vall d’Àger

La visita tenia l’objectiu

de projectar la zona a

l’exterior, juntament

amb la marca turística

Montsec

El passat dissabte 20,
va tenir lloc a la seu del
Consell Comarcal, un
curs de gestió per a
petites associacions
juvenils de la comarca.

En el curs, en què van
participar-hi, una dotzena

d’entitats de la comarca,
es va tractar sobre la
diferent documentació
legal i fiscal obligatòria
que ha de dur l’asso-
ciació, diferents tècniques
a l’hora de fer una reunió
o  la manera de gestionar
correctament l’entitat i
com afrontar un canvi de
junta.

Per la tarda, es va
realitzar una taula rodona
en què es van exposar la
realitat d’algunes entitats
juvenils que ja estan
formades.

Curs de gestió per a petites

associacions juvenils de la

comarca de la Noguera

El curs es va realitzar al Consell Comarcal

Organitzat pel Consell

Comarcal de la

Noguera, va

realitzar-se el passat

20 de setembre
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L’Ajuntament organitza un cicle de
cinema i immigració a la Sala d’Actes

La ciutat de Balaguer
va celebrar el diumenge
28 de setembre dos ac-
tes en motiu de les Jor-
nades Europees del Patri-
moni.

Els actes, que van
comptar amb l’assistèn-

cia aproximadament de
dues-centes persones,
van consistir en un con-
cert a càrrec de l’Orques-
tra de Cambra de la No-
guera  i una visita guiada
per l’antic convent de
Sant Domènec.

Balaguer celebra les Jornades

Europees del Patrimoni

Claustre de Sant Domènec

Una escena del film “Un franco, 14 pesetas”

Des de l’Àrea d’Immigra-
ció de l’Ajuntament de
Balaguer, s’organitza aquest
mes d’octubre un cicle de ci-
nema i immigració on es pro-
jectaran tres pel·lícules sobre
el fet migratori.

El que es pretén es mos-
trar diferents punts de vista
sobre la immigració a través
de pel·lícules basades en fets
reals que il·lustren la vida
familiar, els conflictes
generacionals, el desenvolu-
pament europeu i la rebel·-
lió juvenil ambientades en

un determinat context.
Les projeccions es

realitzaran els divendres 10,
17 i 24 d’octubre a la Sala
d’Actes de l’Ajuntament a
les 22 h. Després de cada
pel·lícula un forista dina-
mitzarà el debat, sobre
temes tractats a la pel·lícula.

Les pel·lícules que es
projectaran, seran les
següents: el divendres 10
d’octubre, “Un franco, 14
pesetas”, el divendres 17
d’octubre, “Oriente es
oriente”, i el  divendres 24
d’octubre, es projectarà “El
tren de la memória”.

Durant els divendres, 10,

17 i 24 d’octubre, a

partir de les 22 hores,

les pel·lícules aniran

seguides de debat
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La Biblioteca ofereix el servei de
consulta i lectura “Diaris del món”

A partir d’aquesta set-
mana, la Biblioteca Marga-
rida de Montferrat disposa-
rà d’un nou servei de con-
sulta i de lectura de «Diaris
del món».

De fet és un servei via
satèl·lit que permet accedir
al voltant de 200 diaris, que
representen 60 països i 20
llengües diferents.

Adreçat a tothom, tan a
les persones que estan
estudiant una llengua o
ciutadans que estan
residint a la nostra ciutat i
tenen interès per saber el
que està passant en altres
països i volen fer aquestes
consultes.Presentació del nou servei

El gastrònom Josep Maria Morell
portarà la seva cuina a Ràdio Balaguer

A partir del dimarts 7
d’octubre, Radio Balaguer
emetrà, a partir de les 11 del
matí, el programa “La cuina
al punt” dirigit i presentat pel
gastrònom Josep Maria
Morell, que cada dimarts
donarà el seu punt de vista
de com es cuina el plat del
dia, parlarà dels ingredients
i d’aquells secrets que fan
que el plat arribi amb les
millors condicions a la tau-
la. Els oients podran partici-
par trucant al programa.

Més de 200 diaris de tot el món a l’abast dels

lectors de la Biblioteca Margarida de Montferrat

L’Arxiu Comarcal de la
Noguera, ubicat a
Balaguer,  és el primer ar-
xiu de les Terres de Lleida
que ha obtingut la certifi-
cació de la Norma ISO
9001:2000 de sistemes de
gestió de qualitat i, així
mateix, es troba entre els
deu primers arxius de tot
l’estat espanyol amb
aquesta certificació.

La Norma ISO
9001:2000 garanteix que
el sistema de gestió
implantat a l’Arxiu Co-
marcal de la Noguera
tingui com a objectius
incrementar progressi-
vament els nivells de
satisfacció dels usuaris
així com dels titulars dels
fons, juntament amb la

millora contínua en el
desenvolupament dels
seus processos.

L’auditoria ha anat a
càrrec de l’empresa “Glo-
bal Certification Spain” i
ha tingut en compte
l’ingrés, el manteniment,
la custòdia i la difusió de
la documentació que
l’Arxiu Comarcal de la
Noguera conserva.

Per a poder assolir
aquests objectius s’han
hagut d’adaptar els re-
quisits de la Norma a les
funcions especialitzades
de l’Arxiu i a l’especificitat
de la seva gestió, a càrrec
de la Generalitat de
Catalunya, el Consell
Comarcal i l’Ajuntament
de Balaguer.

L’Arxiu de la Noguera obté la

certificació de la norma ISO

de gestió de qualitat

L’Arxiu Comarcal de la Noguera

Josep Maria Morell a Ràdio Balaguer
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Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 973 448 332

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER

Classificació

Tercera Divisió

1. Hospitalet ............. 14

2. Santboià ................ 13

3. Blanes ................... 13

4. Espanyol B ............ 12

5. Vilanova ................ 10

6. Europa ................... 10

7. Reus ......................... 9

8. Prat ........................... 8

9. Cassà ........................ 8

10. Palamós ................. 7

11. Balaguer ............... 7

12. Cornellà ................. 7

13. Manlleu .................. 7

14. Vilajuïga ................. 6

15. Rapitenca .............. 5

16. Amposta ................ 5

17. Mataró ................... 5

18. Premià ................... 5

19. Banyoles ................ 4

20. Pobla Mafumet ..... 2

Propers encontres

05/10/2008 --  17h

Camp de Cornellà

Cornellà| Balaguer
-------------------------------------

12/10/2008  --  18h
Camp Municipal

de Balaguer

Balaguer| Rapitenca

Golejadors del

C.F. Balaguer

1. Jony ................... 3

2. Genís ................. 2

3. Tenorio ............... 2

4. Raya .................. 2

5. Gallardo ............. 1

6. Marc Pujol ......... 1

Jony Espinosa, amb el
seu gol davant el Prat,
que va significar l’em-
pat a 1 gol, es col·loca
com a màxim gole-
jador de l’equip amb
tres gols, després de
les sis primeres jorna-
des.

El segueixen d’a-
prop Juanjo Tenorio,
Genís Soldevila i Edu
Raya amb dos gols
cadascún.

Jony Espinosa

El Balaguer deixa escapar els dos
primers punts del Camp Municipal

21/09/2008

SANTBOIÀ 2
BALAGUER 1
28/09/2008

BALAGUER 1
PRAT 1

El Balaguer només ha
sumat un punt dels nou dar-
rers disputats després de les
derrotes en la seva visita als
camps de l’Europa i el
Santboià, i l’empat del pas-
sat diumenge al Camp Mu-
nicipal d’Epsorts de Bala-
guer, davant el Prat.

En aquest darrer partit,
les baixes dels centre-
campistes Juanjo Tenorio i
David Gallardo es van notar
força en el rendiment de
l’equip, ja que el mister,
David Capdevila va haver
d’improvisar un mig del
camp inèdit.

Tot i això, l’equip va fer
una bona segona part, acon-
seguint empatar el partit en
el minut 81, amb una rema-
tada de Jony a la sortida d’un
corner, i Genís i Isaac van po-
der capgirar el marcador,
però no van estar encertats
en les seves ocasions de cara
a porta.

Aquest proper diumen-
ge, 5 d’octubre el Balaguer
visitarà el camp del Cornellà, Una jugada del Balaguer-Prat

FUTBOL >> Els balaguerins van aconseguir el gol

de l’empat al minut 81, i no van poder guanyar

un equip que ha pujat aquest
any de primera catalana, i
que compta en les seves fi-
les amb dos exjugadors del
C.F. Balaguer, de la passada
temporada, com són el de-
fensa Moisés i el mitja pun-
ta Ruben Soler.

D’altra banda, el diumen-
ge 12 d’octubre, l’equip re-

brà a la Rapitenca, un equip
que està tenint un inici irre-
gular en aquesta temporada,
però que de ben segur posa-
rà les coses difícils als ho-
mes que entrena David
Capdevila.

Abans del partit, es farà
la presentació del futbol
base de l’entitat.
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El Club Bàsquet Balaguer inicia el
campionat amb una victòria, 73-64

Primera victòria pel
Salud Automoció Balaguer
A, en el seu debut a Segona
Catalana, davant un nom-
brós públic.  Gran partit de
bàsquet amb una destacada
actuació del visitant
Martínez (24 punts).

Tot i el parcial de 7-0 en
els dos primers minuts del
partit, el Ripollet va manar
en l’electrònic durant gran
part de l´encontre. Al des-
cans, 40-43 pels del Vallès.
A la represa, tercer quart molt
igualat (12-12) i finalment
gràcies en part al gran recol-
zament del públic, el
Balaguer va poder capgirar

la situació en els últims mi-
nuts.  Un parcial de 7-0 en
l’inici del 4rt període capgi-
rava la dinàmica i posava el
marcador en 59-55 pels de la
Noguera.  A partir d’aquest
moment, el Ripollet va anar
per darrera i només va acon-
seguir empatar el marcador
a falta de 4 minuts (61-61).
Un parcial de 12-3 a les aca-

Un moment del partit davant el Ripollet

balles del partit van donar
una primera i merescuda
victòria als balaguerins, que
estan demostrant que el tre-
ball diari pot donar els seus
fruits tot i la joventut de la
plantilla.

Per part dels locals, cal
destacar el debut de Sergi
Martí que s’incorporava a
l’equip a mitjans d’aquesta
setmana i de Marc González
que va protagonitzar una de
les millors actuacions de la
tarda.

Minuts abans del partit
van presentar-se els 15
equips que conformen el
Club Bàsquet Balaguer da-
vant de tots els aficionats
balaguerins, que van acudir
a la presentació.

Més de 150 jugadors que
disputaran els diferents cam-
pionats de lliga, portant el
nom de Balaguer per tota
Catalunya.

Presentació dels equips de base del C.B. Balaguer

BÀSQUET >>Els locals

van capgirar en el darrer

quart el resultat, davant

el Ripollet, que va

plantar cara tot el partit

FUTBOL SALA >>El
Cristec cau derrotat pel
Sant Vicenç, per 2 gols a
6, en el primer partit de la
temporada.

Després d’uns pri-
mers minuts d’igualtat,
una falta discutida i una
pèrdua de pilota defen-
siva va provocar que els
visitants marxessin al
descans amb un favora-

ble 1 a 3. El Cristec va
sortir al segon període
amb molta intensitat
però el pal i la bona
actuació del porter rival
van evitar que la reacció
culminés en el marcador.
Als darrers instants la
major efec-tivitat
barcelonina, va propiciar
que s’arribés al 2 a 6 com
a resultat de-finitiu.

El Futbol Sala Cristec perd

davant el Sant Vicenç per 2-6

Cristec
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Karen Movsziszian guanya l’Open
Internacional d’Escacs de Vallgogona

El campió de l’Open In-
ternacional de Vallfogona  va
ser el Gran Mestre Armeni
Karen Movsziszian que,
aquest any és jugador del
C.E. Lleida i el segon classi-
ficat va ser el jugador
vallfogoní que també juga al
Lleida el Gran Mestre Josep
Oms.

L’Open va comptar amb
una participació de 100
jugadors d’arreu.

El dissabte es va fer un
sopar de germanor i el VIII
Campionat de ràpides de 5
minuts que va quedar
campió el Mestre Interna-
cional Javier Ochoa del Club
d’Escacs Uga de Barcelona.Open Internacional de Vallfogona

L’equip femení del Tennis Taula inicia
la competició a casa, el 4 d’octubre
TENNIS TAULA>>L’equip
femení del Club Tennis Tau-
la Balaguer-Villart Logístic
inicia el campionat de lliga
de la Divisió d’Honor, aquest
dissabte, a partir de les 5 de
la tarda, al pavelló del Molí
de l’Esquerrà. Aquest primer
partit s’enfrontaran al Fin-
ques Ripollet, mentre que el
proper diumenge 12 d’octu-
bre visitaran la pista del Club
Tenis Mesa Requena, inten-
tant iniciar el campionat amb
bon peu.

ESCACS >>El jugador local, el Gran Mestre Josep

Oms va quedar segon classificat de l’Open

El passat dia 21 de
Setembre de 2008, es va
celebrar el Concurs de
Mosca patrocinat per Es-
tanc Espona.

El primer classificat
va ser Marc Adsuar amb
17 peces i 5.965 punts,
seguit de Genís Alarcón
amb 14 peces i 5.040
punts i de Ceferino
Gómez amb 10 peces i
3.651 punts. En quarta
posició va quedar Quim
Ollé amb 10 peces i 3.580

Marc Adsuar i Genís Alarcon

guanyadors del concurs de

pesca-mosca Estanc Espona

Concurs de Pesca

PESCA>>Els dos

joves pescadors van

representar a

Balaguer al

campionat d’Espanya

Equip femení del Tennis Taula Balaguer

punts, mentre que el
cinquè classificat va ser
Rosendo López amb 7
peces i 2517 punts. 

El proper dia 5 d’octu-
bre es celebra un altre
Concurs de Mosca,
aquest cop patrocinat per
Àrids Daniel, el qual es
realitzarà exactament
igual que l’anterior. Amb
la suma de punts d’a-
quests  concursos, els
guanyadors es classifi-
caran pels campionats
provincials.

Els dos primers clas-
sificats del concurs de
Mosca , van participar en
el Campionat d’Espanya
de Mosca. Dos dels cinc
representants de Cata-
lunya eren de la ciutat de
Balaguer.
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La regidoria d’esports presenta l’Escola
Municipal Esport & Medi Natural

El passat dilluns 29 de
setembre, va iniciar l’activi-
tat l’escola municipal de l’es-
port & medi natural.

La regidoria d’esports
inaugurà amb la citada
escola, el rocòdrom i boulder
situats al nou pavelló
polivalent del Molí de
l’Esquerrà, amb una
superfície de gairebé 20
metres de paret per tal de
que els practicants de
l’escalada i aquells que
vulguin iniciar-se puguin
gaudir de diferents nivells de
dificultat.

L’horari del rocòdrom i
boulder és de dilluns a
divendres de les 18:00 a les
21:20 hores i dissabtes de les
10:00 a les 13:00 hores, amb
una capacitat per a 20
persones i amb unesRocòdrom al pavelló Molí de l’Esquerrà

ESPORTS>> El passat dilluns 29 de setembre va

inaugurar-se el rocòdrom instal·lat al pavelló del

Molí de l’Esquerrà, amb una superfície de 20 metres

facilitats d’abonaments i
accessos per a gaudir-ne
amb les màximes facilitats.

Les reserves i
abonaments de l’equipa-
ment es realitzaran a la
regidoria d’esports, admi-
nistració de la piscina
coberta.

L’equipament serà el
punt de partida i peça clau
per tal de portar endavant

una escola innovadora a les
terres de ponent; on els nois
i noies de la ciutat i la
comarca podran realitzar tot
aquell tipus d’activitats que
ens ofereix el medi natural,
ja sigui l’escalada, el
piragüïsme, el trekking, la
BTT, entre molts altres, d’una
forma continuada i amb una
programació específica per
trimestres.

Presentació de l’Escola Municipal Esport i Medi Natural
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Laboratori

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

HORARI: diari de 9h a 11h.

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

E S P O R T S

El Club Tennis Balaguer presenta el
llibre del seus 75 anys d’història

La Sala d’Actes de l’Ajun-
tament de Balaguer va aco-
llir la presentació del llibre
“Club Tennis Balaguer 75
anys, la història d’un club
1930-2005”.

L’acte va anar a càrrec
del Director dels Serveis
educatius de Balaguer, Joan
Arjona, i del president del
Club de Tennis Balaguer,
Antoni Bergadà. També hi
van ser presents autoritats
locals i comarcals.

Aquest llibre explica els
inicis del tennis a la provín-
cia de Lleida així com tota la
història del Club des de la
seva creació fins avui dia a

l’actualitat.
El llibre de 263 pàgines

mostra d’una manera gràfica
tots els moments que han
estat importants dins el
Club.

S’estructura en vuit
apartats que corresponen a
la història pròpiament dita,
les persones destacades, els
socis d’honor i les juntes

Instal·lacions del club

directives, les assemblees
destacades del Club, retalls
de premsa, cartells, finals
històriques i campionats, i
vida social i activitats.

Dins aquestes pàgines la
gent de Balaguer que hagi
format part de l’entramat del
Club, ben segur trobarà el
seu record, plasmat en una
imatge que dóna forma a la
Historia, la història que han
escrit els protagonistes del
Club de Tennis de Balaguer.

Entre els actes més
destacats dels que ha
organitzat el club en els
darrers anys, a més de la
construcció de les ins-
tal·lacions que té al municipi
de Camarasa, cal mencionar
també l’organització dels
campionats internacionals
tant masculí com femení,
que han donat nom a
aquesta entitat esportiva i
també a la ciutat.

Presentació del llibre dels 75 anys del Club Tennis

TENNIS>> Recull de

centenars de fotografies

des dels inicis del club,

a principis dels anys 30

fins a l’actualitat

Els tres-cents futbo-
listes que conformen els
disset equips del C.F.
Balaguer desfilaran el
proper diumenge 12 d’oc-
tubre, a partir de les 5 de
la tarda, davant dels seus
familiars en l’acte de pre-
sentació del futbol base.

La presentació es farà
una hora abans de que el
primer equip disputi el
partit de lliga davant la
Rapitenca.

Per la presentació, el
club compta amb el pa-

trocini de Coca-Cola, que
oferirà gran quantitat
d’obsequis i regals a tots
els presents.

El Club Futbol Bala-
guer presentarà els equips
babies, els prebenjamins,
els benjamins, els alevins,
els infantils, els cadets, els
juvenils, l’equip femení,
l’amateur, l’equip de vete-
rans i el primer equip.

L’acte estarà presidit
per l’Alcale de Balaguer,
Miquel Aguilà i el presi-
dent de l’entitat esportiva,
Carlos Galiano.

El Futbol Base del
Balaguer compta com a
coordinador al jugador del
primer equip Juanjo
Tenorio, i amb una trente-
na d’entrenadors que es
fan càrrec de tots els
equips del club.

El C.F. Balaguer presenta tots

els seus equips el proper

diumenge 12 d’octubre

Un dels equips de la base del C.F. Balaguer

FUTBOL>>A partir de

les 5 de la tarda, els

equips del futbol base

desfilaran, en una

gran festa del club
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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

La nostra salud
Josep Ma Morell i Bitrià
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aquest mes de setembre
han tingut un ensurt
d’atenció alimentària a les
costes gallegues i aquesta
classe d’ensurts algunes
vegades poden portar greus
conseqüències a les
persones. Aquesta zona
gallega sempre o quasi bé
sempre ha patit d’aquests
furtius del marisc.

A l’any 1987 un tràgic
episodi gastronòmic va fer
trontollar el govern de la illa
Príncipe Eduardo a l’est de
Quebec al Canadà. Ja sabem
que  fa uns anys al mercat
del peix va entrar un germà
del llenguado: el “fletan” en
alguns llocs aquest el fan
passar per llenguado, és
realment bastant bo aquest
peix, requereix la mateixa
cuina que el llenguado.
Aquestes aigües tenen
bastant peix i de moltes

L’altre dia, baixava
caminant per la banqueta
quan, procedents de la
passarel·la vella, vaig sentir
uns crits. Vaig girar-me a
mirar i vaig veure dos vells
carcamals coneguts meus,
lo Peret i lo Bepet, discutint
com energúmens al bell mig
de la passarel·la.

Aquests dos eren un cas.
Un vivia a la plaça dels Arços,
sota mateix de Santa Maria,
i l’altre vivia al Pere tercer,
davant del riu. Tots dos, des
les seves cases, gaudien de
la vista d’una part de
Balaguer, la vella i la nova

Entrevistes Freaks.

Ardor senil, molt d’aquí
Inyaqui Olarte Vives
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

respectivament. El problema
era que, tan l’un com l’altre,
trobaven la visió horrorosa
i, quan es trobaven, es
dedicaven a desbarrar l’un
sobre la part de ciutat on
vivia l’altre. Eren tan
viscerals en les seves
manies, que més d’una
vegada havien arribat a les
mans.

M’hi vaig acostar mentre
lo Bepet cridava:
- I és que a la part vella sou
més rucs! Segur que el
plom de les canonades
velles us encongeix el
cervell, com els jívaros!

I lo Peret que li contesta:
- Per a rucs vosaltres! Que
edifiqueu a la tum, tum! Que
el vostre costat de riu
sembla el monstre de
Franquenstein, del mal fet
que està!

Com que no puc sofrir
veure com dos senyors
venerables, per no dir senils,
perden la dignitat, vaig
intervenir per posar pau:
- Senyors! Senyors! Calma i
tranquil·litat! Que aquí tots
som balaguerins i segur que
no volem dir res que després
haguem de lamentar.

Lo Peret i lo Bepet se’m
van quedar mirant amb els
ulls esbatanats i, començant
pel Peret, em van engegar:
- Tu si que lamentaràs el cop
de mangala que et daré si no
surts del mig!

Lo Bepet el va secundar

amb un altra castanya
verbal:
- Au! Torna-te’n cap al carrer
del Pont, que d’allí només
en sortiu enredadors!

Jo, vaig fer un pas
enrera, fent gest de calma.
Anava a dir-los alguna cosa
més, quan lo Peret va etzibar
a lo Bepet:
- Qualsevol galifardeu del
carrer del Pont li dóna cent
voltes a un poca-solta com
tu, de la part nova!
Ja hi tornàvem a ser. Lo
Bepet anava a replicar, però
jo vaig intervenir amb l’últim
recurs que em quedava:
- Però senyors, estareu
d’acord, en que és mil
vegades millor ser de
Balaguer, del costat que
sigui, que ser de Mollerussa,
no?

Lo Peret i lo Bepet es van

relaxar, com per art de
màgia, i van acordar plegats:
- Això sí! Tens tota la raó!
Qualsevol penjagàbies de
Balaguer és millor que un de
Mollerussa. I tant!

Dit això, es van posar a
desbarrar amicalment
contra els de Mollerussa i els
de l’Urgell en general.

Mentre m’allunyava
d’aquell parell, vaig recordar
alguns comentaris que he
anat sentint aquests anys,
bàsicament de gent de la part
nova que, amb un punt de
satisfacció, explicaven que
portaven un munt d’anys
sense xafar el centre històric.
Doncs, sincerament, no em
sembla que això sigui bo per
la ciutat, ni per res.

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

varietats i bons.
Aquesta zona té bastant

muscle, doncs aquest van
agafar una toxina venenosa
i bastanta gent va ser
ingressada a l’hospital i
quatre van morir per aquesta
intoxicació alimentària.

Degut a aquest brot es
van començar a fer estudis i
les autoritats sanitàries
fixaren els nivells màxims
tolerables pel cos humà.

Diuen els entesos
sanitaris que pot afectar al
sistema nerviós central com
potser la pèrdua de la
memòria recent, això és el
que diu l’investigadora de
l’Institut d’Oceanografia, la
biòloga Beatriz Requesa.
Com poden comprovar vuit
anys desprès torna la notícia
però ara sense conseqüèn-
cies humanes. La detenció
d’uns quants restauradors

gastronòmics que
compraven aquestes vieires
a pescadors furtius, que les
agafaven a la ria
contaminada, que alguns
ara diuen que no ho sabien i
que les venien amb alguns
restaurants.

Avui en dia una vieira
normal fresca es paga entre
1,80 i 2 euros. Aquests
furtius comenten que les
cobraven a 0,50 euros
portades al restaurant. Al
plat depenen de la mida n’hi
entren tres o quatre. Es
poden cuinar de diferents
formes, a la planxa, bullides,
gratinades, amb salpicó de
marisc, amb ensaladilla de
peix, cuinades al cava, etc,
etc... És un bon marisc si es
sap cuinar tal i com ha de
ser.

Ara crec que la justícia
sanitària farà una bona feina
i que procuri no equivocar-
se de sector, primer hi ha
assentadors, desprès els
distribuïdors més enllà els

venedors i al final uns
peixaters que diuen que
d’això no en saben res i al
final hi ha els restaurants que
les porten a la taula cuinades
com a tal; aquest peix no
l’han d’adquirir encara que
sigui més baix el preu per les
conseqüències que pot
portar. Aquests pescadors
furtius són els responsables
d’aquesta mala feta
gastronòmica i és als qui ha
de caure el pes de la llei
sanitària. Perquè quan un
client entra en un local ha de
tenir totes els avantatges des
d’un servei qualificat, una
bona neteja, un bon tracte i
un magnífic gènere, sigui de
peix, de carn, de verdures etc,
etc. Que per això paga la
factura al final de l’àpat.

El grup Nove que són els
restaurants emblemàtics de
Galícia, el Sr. Botana diu al
diari El País “que se está
creando una alerta sanitária
innecesaria que puede
afectar seriamente al sector”

li contesto com diu el Sisco
“perquè ho feies”.

Això passa sempre quan
surt una cosa com aquesta,
apareixen els noms dels
restauradors elitistes perquè
quan es fan manifestacions
gastronòmiques també són
ells els abanderats de la festa
i perquè tingui més efecte les
coses dolentes si són d’ells
són els primers en sortir. Per
l’altre costat està l’opinió
dels biòlegs, veterinaris,
pescadors i comercialit-
zadors. Aquest pas que ha
donat sanitat posarà les
coses al seu lloc i sanitat diu
“antes de comprar los
productos de procedéncia
ilegal que se lo piensen dos
veces”.

Això ha de ser així quan
està en perill la nostra salut i
de pas la butxaca.

-------------------------------------------------
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Artesa de Segre acull la “Comarkalada”
2008, la Festa Major de la Noguera

Els grups de joves JAS i
el LOKAL, l’Ajuntament
d’Artesa de Segre i el Con-
sell Comarcal de la Noguera
són les entitats organitzado-
res de la III Comarkalada,
Trobada Jove de la Noguera
que tindrà lloc a Artesa de
Segre, els dies 10 i 11 d’oc-
tubre d’enguany.

Amb l’organització
d’aquesta activitat es mar-
quen diferents objectius
com el fomentar la interrela-
ció del jovent dels diversos
municipis de la comarca, ser
el punt de reunió entre els
regidors i regidores de joven-
tut de les diferents poblaci-

ons i fomentar la participa-
ció i la responsabilitat de la
gent jove.

La Comarkalada 2008
presenta com a novetats la
Mostra d’Art Jove, el con-
curs de fotografia i de pinta-
da de grafit entre d’altres,
que se sumen a les activitats
ja arrelades com el Forum de
regidors, la Fira Jove i l’Alta-

La “Comarkalada 2007” va fer-se a Bellcaire

veu Jove.
La Festa clourà amb un

Concert Festous amb la in-
tervenció dels grups de mú-
sica en català “Obrint Pas”,
“Sota Zero”, “Aspenkat”,
“Kayo Malayo”, “Txilum” i el
grup lleidatà “Cercavins”.

Aquest concert se cele-
brarà el dissabte a la nit,
mentre que el divendres, el
grup de joves d’Artesa El
LOKAL, han organitzat un
concert de Rock, amb l’ac-
tuació de diferents grups al
seu local.

Durant el dos dies que
dura la festa de la Noguera,
hi haurà diferents activitats
com el rocòdrom i tirolina,
concurs de Wii, presentaci-
ons de llibres, entre moltes
altres activitats.

La Comarkalada 2009, es
celebrarà a la localitat
noguerenca d’Ivars de No-
guera.

Presentació de la “Comarkalada 2008”

Organitzada pels grups

de joves JAS i el LOKAL

d’Artesa, l’Ajuntament i

el Consell Comarcal de

la Noguera

El proper diumenge
12 d’octubre, a partir de
les 7 de la tarda, i conti-
nuant amb el Cicle de tar-
dor, el Teatre Municipal de
Balaguer acollirà la repre-
sentació de l’obra “El Lli-
bertí” d’Enric-Emmanuel
Schmitt, interpretat per
Ramon Madaula, Montse
Guallar, Nausicaa Bonnin,
Jofre Borràs, Rosa Re-

nom i Paula Vives, sota la
direcció de Joan Lluís
Bozzo.

L’obra “El llibertí” ens
exposa el concepte de la
moral, posat a prova amb
l’enfrontament i la seduc-
ció de quatre dones.

També, el proper dis-
sabte 25 d’octubre, a les
10 de la nit es representa-
rà “Monkeys”.

El Teatre Municipal ofereix la

representació de “El Llibertí”

L’obra “El Llibertí”
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Comença una nova temporada de ball
a la pista del Molí de l’Esquerrà

El dimecres 1 d’octu-
bre va ser el primer dia en
que els ciutadans i ciuta-
danes, ja van poder co-
mençar a fer la reserva de
les llotges per gaudir dels
balls de la festa major del
Sant Crist, del proper mes
de novembre.

Un cop feta la reserva
de les llotges i previ
pagament es farà un
sorteig públic de les
llotges, per a sis perso-
nes, a finals d’octubre per
tal de conèixer la ubicació
exacta.

Ja es poden reservar les

llotges de l’envelat

Llotges de l’envelat de la Festa Major

Temporada de ball al pavelló Molí de l’Esquerrà

El proper diumenge 5
d’octubre començarà la
nova temporada de ball, a la
pista del pavelló del Molí de
l’Esquerrà.

Cada diumenge a partir
de les 18,30 hores, els aficio-
nats al ball tenen una cita a
la pista de ball, en la segona
temporada, que durarà fins
el proper mes de juny.

La programació l’enceta-
rà l’orquestra “Café Latino”,
aquest diumenge 5 d’octu-
bre, mentre que el porper
diumenge dia 12, serà el
grup “Slogan” l’encarregat
d’amenitzar el ball.

Continuarà l’Orquestra
“De Gala”, el diumenge 19
d’octubre, mentre que l’Or-
questra “Mediterrànea” serà
qui tancarà les sessions de
ball del mes d’octubre, el
diumenge 26.

Cada diumenge a partir de les 18,30 hores, els

aficionats al ball de saló tenen una cita amb les

millors orquestres a la pista de ball
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Anuncis breus classificats

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

- 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

TREBALL

-------------------------------------------------
ONGRUB Mediambient,
empresa dedicada a instal·-
lacions de reg, canalitzaci-
ons d’aigua i jardineria, ne-
cessita incorporar a Bala-
guer Tècnic Comercial. S’o-
fereix lloc de treball fix, vehi-
cle d’empresa, retribució fixa
més comisions. Correu:
info@ongrub.com i tel/fax:
973451489.
-------------------------------------------------
BUSCO senyor o matrimo-
ni per fer la vigilància  d’un
bloc de pisos de Gerb. S’ofe-
reix un sou i pis per viure amb
aigua i llum incloses. Inte-
ressats trucar al 639531413.
-------------------------------------------------
EMPRESA DE SERVEIS pre-
cisa personal amb coneixe-
ments d’electrònica o elec-
tricitat, i carnet de conduir.
Telf: 973446395.
-------------------------------------------------
ES DONEN classes d’anglès
de primària i ESO. Telf:
973445126.
-------------------------------------------------
SE OFRECE señora para cui-
dar gente mayor con expe-
riencia. Disponibilidad de
15.00h a 19.00h (tarde). Telf:
646781874.
-------------------------------------------------
COMPSAONLINE, S.L. em-
presa de serveis informàtics,
precisa tècnic en Hardware.
Es valorarà experiència. In-
corporació immediata. Jor-
nada complerta. Interessats
trucar al 973445752 (Jordi),
passar pel c/Barcelona, 55 de
Balaguer o enviar CV al mail:
cv@compsaonline.com
-------------------------------------------------

SE OFRECE señora para cui-
dar gente mayor en horario
de noche. Tel. 638623455.
-------------------------------------------------

IMMOBLES

-------------------------------------------------
VENDO piso, 92 m2, 4 hab.
Año construcción 2005.
Totalmente amueblado, con
electrodomésticos. Precio:
155.000 e. Telf: 617672556.
-------------------------------------------------
LLOGUER local centric 90 m2

a Tèrmens. Tel: 696570785.
-------------------------------------------------
ES LLOGA pis nou, zona Te-
atre, c/ Divina Pastora. 1 hab.
doble, moblat, cuina amb
electrodomèstics. Compta-
dors donats d’alta. Caldera
mixta gas natural. Preu in-
clou despeses de comunitat,
IBI i escombraries. Es reque-
reixen 2 mesos fiança i refe-
rències bancàries.  Preu: 390
e. Telf: 609333823 (Manuel).
-------------------------------------------------
ME URGE vender piso, zona
ferial. Todo mueblado. Para
entrar a vivir. 3 hab, comedor,
cocina, galeria y balcón. Pre-
cio: 82.940 e. Telf: 661366025.
-------------------------------------------------
SE ALQUILA piso en c/ Marc
Comas, 3 hab., y parking de
linia a la c/ St Diego de
California. Telf: 973447752-
639920281.
-------------------------------------------------
PIS A LLOGUER a la Plaça
Pau Casals. Trucar per les
nits al telèfon: 634208883.
-------------------------------------------------
ES VEN dúplex nou al c/ Riu
Corb. Telèfon d’informació:
973446011.
-------------------------------------------------

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.
-------------------------------------------------
VENDO piso 109 m2, c/ No-
guera Pallaresa, 4rto con as-
censor, 3 hab., 2 baños, re-
formado, calf., amueblado,
balcón. Piscina comunitária.
Precio: 210.000 e.Telf:
973449308.
-------------------------------------------------
APARTAMENT en venda a
Balaguer, 2 hab. Molt cèn-
tric. Trucar al: 607896071.
-------------------------------------------------
ES LLOGA casa al C/ Cadí. 2
habitacions. Calefacció. Raó
tel. 973448273.
-------------------------------------------------
DE PARTICUALR  a particu-
lar vendo piso 90 m2, 3 hab.,
moblado, electrodomés-
ticos, gas natural. Precio:
118.000 e. Telf: 678881837.
-------------------------------------------------
ES LLOGA dúplex nou a
Bellcaire, 3 hab., cuina, men-
jador, 2 banys, terrassa, amb
mobles i electrodomèstics.
Per entrar  a viure.  Preu: 500
e. Telf: 686481683.
-------------------------------------------------
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 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.
-------------------------------------------------
ES VEN apartament nou als
Països Catalans. Interessats
trucar al telèfon: 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.
-------------------------------------------------
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.
-------------------------------------------------
ES LLOGA pàrking tancat al
c/ Jaume Balmes. Telf:
626814937.
-------------------------------------------------
ES VEN pis de 70m2+traster,
sense ascensor, molt cèn-
tric. Preu: 100.000 e a
Balaguer. Telf: 699111596.
-------------------------------------------------

VEHICLES

-------------------------------------------------
VENC moto de 125cc, nova
a estrenar. Tels: 650180389
(mati) i 696573170 (tarda).
-------------------------------------------------
FIAT 500 Lounge, 1400 i,
100cv. Març 2008. Amb 5.500
kms. Oportunitat 12.900 e.
Tels: 635653850-610273727.
-------------------------------------------------

VARIS

-------------------------------------------------
ESTUFA de gasoil es ven.
Seminova. Preu: 400 e. Telf:
607944657.
-------------------------------------------------
REFORMES i rehabilitacions
de pisos, apartaments i xa-
lets. Interessats trucar al te-
lèfon: 651911369.
-------------------------------------------------
GRAN OPORTUNITAT cà-
mara reflex de la marca
Nikon, nova. Preu: 200 e (in-
clou trípode i una funda per
la càmara). Telf: 690189081.
-------------------------------------------------
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.
-------------------------------------------------

www.revistagroc.com

Per anuncis en
aquesta secció

dirigir-se a:
REVISTA GROC

C/ Sant Lluís, 36
25600 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

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 2 d’octubre a les 8 de la tarda del 9 d’octubre CLAVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 9 d’octubre a les 8 de la tarda del 16 d’octubre SALA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 16 d’octubre a les 8 de la tarda del 23 d’octubre MARCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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
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