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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

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.
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Tot és a punt per la celebració de

les Festes del Sant Crist

PORTADA

Firauto

Josep M. Simon i Auberni

-------------------------------------------------
Començo una nova tem-

porada parlant d’un correu
electrònic que he rebut. Es
tracta d’un seguit d’ítems que
qüestionen la “balagueri-
nitat” de qui el rep. Amb més
o menys conya repassen un
seguit de fets que pretenen
posar en alerta el grau d’iden-

Què en penseu?... titat o de lligam afectiu envers
aquesta ciutat que o t’ha vist
néixer o créixer o que, per
circumstàncies diverses, t’ha
acollit o aixo-plugat. Hom es
trobarà més identificat amb
uns aspectes que en altres;
però  en tots ells traspua un
signe inequívoc: l’amor i l’ar-
relament cap a aquesta
població de Ponent. Deixant
de banda el grau de frivolitat
que pot embolcallar el qües-
tionari, el que més m’ha im-

pressionat és aquest senti-
ment de pertinença i d’autoes-
tima que pretén despertar a
qui el llegeix. He de confessar
que un cop llegit, se m’han
esvaït totes les inquietuds
que se m’havien presentat
quan el text ha aparegut a la
pantalla. Felicitats a qui l’hagi
redactat. I com diu el
poeta:”...que cadascú es
vesteixi/com bonament li
plagui, i via fora!,/que tot està
per fer i tot és possible».

Darrerament, el títol del treball discogràfic del mític
grup musical Supertramp, torna ha estar en boca de
tothom. Obrim el diari, escoltem la ràdio o la tele, i a tot
arreu ens parlen de crisi financera, crisi econòmica, crisi
immobiliària, que l’Ibex 35 baixa de la línia dels nou mil
punts, que el Dow Jones cau en picat... Termes que poc
a poc s’han anat infiltrant a les tertúlies col·loquials dels
bars  i com quan es parla de futbol, tothom hi diu la
seva.

Però la veritat i la realitat és que estem a dia 16 de
mes i les carteres estan més buides que ara fa uns
mesos, al mateix dia del mes. Quan puja el preu del
petroli, no estem ni dotze hores que ja ho notem a les
gasolineres, però quan sentim que el preu baixa, estem
dies a notar-ho, i molts cops ni ho notem. Ara fa uns
dies hem sentit per activa i per passiva que els diferents
governs estan fent mans i mànigues per solventar el
problema financer de bancs i caixes, el Banc Central
Europeu baixava un 0,5 per cent el preu del diner, el
petroli baixa un quinze per cent el preu del barril...
semblen bones notícies però la realitat és que els preus
del supermercat pugen i pugen més cada dia, les
hipoteques continuen a dalt de tot, com fa uns mesos,
el sistema laboral comença a trontollar, i cada dia hi ha
més empreses que anuncien retallades de llocs de
treball, i l’atur cada dia va en augment. La veritat és que
sense ganes de ser pessimistes, les coses no pinten
massa bé, i tot i que no ens ho diguin, venen mesos de
vaques magres, i tots ens haurem d’apretar el cinturó i
haurem d’esperar que tornin temps millors. L’esperança,
és l’últim que perdem. Bona crisi...

 Crisis... what crisis?
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250 vehicles d’ocasió a la 17ena edició

de Firauto, aquest cap de setmana

Els propers dies 18 i 19
d’octubre tindrà lloc a la ciu-
tat de  Balaguer Firauto ‘08,
la 17ena Fira del vehicle de
segona mà, al Nou Pavelló
Polivalent.

Una gran exposició que
omplirà el recinte firal,
ocupant els 3.500m2 de
pavelló cobert més una
carpa de 400m2, que
s’adossarà al mateix, ja que
l’espai interior ha quedat
petit per les sol·licituds fetes
per poder exposar. Aquesta
carpa acollirà el mercat de la
ganga, amb vehicles
d’ocasió més barats.

També s’habilitarà, com

a zona d’exposició, l’espai
exterior de davant el vestíbul
d’entrada principal al
Pavelló. En total uns 4.800m2

d’exposició, seran els
ocupats per Firauto.

L’horari de la fira serà el
dissabte i el diumenge, de
10 h a 14h, i de 2/4 de 5 de la
tarda a 2/4 de 9 del vespre.

El Delegat del Govern de

Servei ITV Mòbil

la Generalitat a Lleida, Miquel
Pueyo serà el responsable
d’inaugurar el certamen,
mentre que la Delegada
Territorial de Carreteres,
Carme Garrofé serà qui la
clourà el diumenge a la
tarda.

També i com a activitat
ja totalment consolidada
Firauto disposarà d’una ITV
mòbil, que estarà situada a
l’esplanada d’aparcament
del Nou Pavelló per tots els
visitants de la fira que
vulguin aprofitar per passar
la revisió del seu vehicle
durant aquest dos dies.

Com cada any, el Club
Slot Balaguer col·laborarà
amb Firauto en el muntatge
de dos circuits gegants, en
el pis superior del Pavelló, on
tots els nens i nenes que
vulguin, podran participar en
diferents modalitats,
gratuïtament.

Una imatge de Firauto de l’any passat

La carpa adossada al

pavelló acollirà el

mercat de la ganga amb

una vintena de vehicles

de segona mà

Enguany, com a
novetat, Fira Balaguer,
organitzadora del certa-
men i Firauto, juntament
amb el circuit 55-84 de
Menàrguens, instal·larà
un circuit de karts per a
participants de totes les
edats, que s’ubicarà al
costat del pavelló situat
paral·lelament al carrer
Urgell, i al vestíbul del
mateix pavelló podrà
admirar-se una gran
exposició d’aquest
fabulós circuit que tenim

a la Comarca de la
Noguera, essent el més
gran d’Espanya, amb
extensió total, amb la
intenció que esdevingui
tot un referent en aquest
món.

Tant els grans com els
petits podran gaudir
d’aquest mini circuit de
Firauto, durant tot el
dissabte i el diumenge 18
i 19 d’octubre, sota les
ordres i direcció dels
tècnics del circuit de
Menàrguens.

Una altra de les
novetats de Firauto és la
recuperació del mercat de
la ganga, que s’ubicarà a
la carpa annexa al pavelló
polivalent, i que mostrarà
els cotxes d’ocasió més
barats de cadascun dels
expositors.

Durant els dies de Firauto

s’instal·larà un circuit de

Karts a la vora del pavelló

Firauto comptarà amb un circuit de Karts

Dirigit pel circuit

55-84 de Menàrguens,

pensat per

participants de totes

les edats
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El Conseller Ernest Maragall inaugura

la Llar d’Infants “Els Putxinel·lis”
El passat dimecres 8

d’octubre va tenir lloc la in-
auguració oficial de la nova
escola bressol “Els Putxinel·-
lis” que des del dia 15 de se-
tembre estava en ple funcio-
nament, amb l’assistència
del conseller d’educació,
Ernest Maragall que va mos-
trar-se orgullós de tornar a
la ciutat de Balaguer per ter-
cera vegada, en un any,  per
tal d’inaugurar un equipa-
ment de primer ordre com
és aquesta llar d’infants.

També va recordar que
en pocs mesos tornarà a
estar present per tal
d’inaugurar la primera fase
d’una nova escola, que
dotarà a la ciutat de les
places necessàries per tal de
donar cobertura a tots els
infants en fase d’escola-Un moment de l’acte inaugural

La nova Lar d’Infants Municipal de Balaguer compta

amb un total de 82 places per alumnes de 0 a 3

anys, amb dues línies de P-0, 2 de P-1 i 2 de P-2

rització.
L’Alcalde de Balaguer,

Miquel Aguilà també va
agraïr la voluntat de la
conselleria per tal d’ajudar a
la població a forjar la base
d’una piràmide que ha de ser
el futur de la nostra societat.

Va destacar, també, que
l’educació és un objectiu
prioritari en el govern
municipal i no s’ha de deixar

d’esmerçar esforços no tan
sols socials sinó també
ecònomics en bé d’aquesta
regidoria.

A l’acabar l’acte oficial
d’inauguració, el conseller va
reunir-se amb el claustre de
professors de la llar d’infants
per tal de conèixer més
d’aprop el desenvolupament
i la tasca d’aquest grup
professional.

Foto del personal de la Llar amb el Conseller
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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

- 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

- 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

Tècnics del RACC realitzen diferents

enquestes i probes a Balaguer
Tècnics del RACC han

estat, al llarg d’aquests dies,
recollint informació per co-
nèixer els hàbits de mobili-
tat de Balaguer. (on van,
com es desplacen, utilitza-
ció del transport públic, ...)

Aquests tècnics estan
treballant per elaborar un
Pla de Mobilitat urbana
sostenible i es per això que
fan enquestes als
ciutadans.

L’objectiu d’aquesta
feina és millorar la qualitat
de vida dels ciutadans, fer
una mobilitat més racional
i menys depenent del
vehicle privat.

Balaguer

Mostra “Avis Solidaris” a la Sala

d’exposcions de l’Ajuntament
El passat 4 d’octubre, la

Sala d’Exposicions de l’Ajun-
tament de Balaguer va viure
la inauguració de l’exposició
Avis Solidaris, organitzada
per Creu Roja de la Nogue-
ra.

Avis Solidaris és un pro-
jecte que es nodreix d’un
centenar d’avis de les dife-
rents residències geriàtri-
ques de la Noguera i dels
voluntaris de Creu Roja, per
aconseguir recursos econò-
mics pels nens desfavorits.

Durant uns dies han estat en diferents punts de la

ciutat per elaborar el Pla de mobilitat urbana

Exposició Avis Solidaris

El passat dissabte,
l’Ajuntament de Balaguer
i l’Associació de la Gent
Gran de la Noguera varen
retre un emotiu homenat-
ge al Senyor Joan Betbe-
sé i Solé, en reconeixe-
ment a la tasca feta en pro
de la Gent Gran de Bala-
guer.

Així doncs, aprofitant

el dia internacional de la
Gent Gran, l’ Ajuntament
de Balaguer va voler con-
vidar a tota la població
més gran de 65 anys en
una divertida representa-
ció de teatre que va anar a
càrrec de la companyia
Suda Teatre, amb l’esce-
nificació de l’obra “Ai, Ai,
Ai!!!” , aplegant- se unes
500 persones al Teatre
Municipal.

Abans de començar
l’espectacle,  l’ Alcalde de
Balaguer, va lliurar un
obsequi,  amb una placa
que recordava la figura
del Sr. Joan Betbesé  a la
seva filla.

Balaguer celebra el Dia

Internacional de la Gent Gran

amb teatre i un homenatge

Un moment de la Festa

La Suda Teatre va

representar l’obra

“AI, Ai, Ai!!!” al

Teatre Municipal

davant  500 persones
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Consulta

Visites a domicili

Vacunacions

Ci ru rg ia

Anàlis is

Aliments i complements

Servei de perruqueria

Pare Sanahuja, 27
Tel. 973 445584
25600 BALAGUER

URGÈNCIES:

Tel. 617 910071

Tot per l'animal de
companyia !

agraeix a tots els familiars, amics, a l’Hospital
Jaume d’Urgell, veïns de Gerb i comarca,

les mostres de condol rebudes per
la seva pèrdua i per l’assistència en

l’enterrament.

La família JUSTRIBÓ SALZE

La Residència Geriàtrica Comtes

d’Urgell celebra la Festa de la Família

El passat dissabte, la re-
sidència geriàtrica Comtes
d’Urgell de Balaguer va cele-
brar la festa de la Família,
amb l’assistència de tots els
familiars dels residents i di-
ferents autoritats que repre-
sentaven les administraci-
ons, que també van voler ser-
hi en un dia tan especial.

El director dels Serveis
territorials d’ Acció Social i

ciutadania a Lleida, Carles
Vega qui va anunciar la
propera remodelació del
centre que serà possible
gràcies a la col·laboració de

Festa de la Família a la Residència Comtes d’Urgell

l’Ajuntament de Balaguer,
que ha cedit un solar proper
a la residència, per poder dur
a terme aquestes obres  de
millora.

La festa de la
Residència Comtes
d’Urgell va reunir
desenes de familiars i
les autoritats locals

Aquest passat di-
vendres va tenir lloc la
presentació d’una guia
per Prevenir i actuar
contra els maltracta-
ments a les persones
grans, amb l’assistència
d’un centenar de
persones que varen
poder gaudir de les
paraules del senyor Jordi
Muñoz, advocat i
membre de l’Associació
per a la Investigació del
Maltractament a l’Ancià,
qui va  fer una àmplia

explicació de la mateixa
amb una gran claredat.

Aquesta guia ha estat
editada gràcies a l’obra
Social de la Caixa Cata-
lunya i també hi ha
col·laborat el departa-
ment d’acció Social i
Ciutadania, com també la
Creu Roja.

En acabar l’acte, se’n
va lliurar una a tots els
assistents.

La regidoria de
Serveis Socials de
l’Ajuntament de Balaguer,
també va sumar-se a
aquest projecte i segons
va declarar la regidora,
Montse Serra es tracta
d’ajudar als avis i que se
sentin recolzats per
l’administració i les
entitats que vetllen pel
seu benestar.

Presenten la guia per

prevenir els maltractaments

a les persones grans

Presentació de la guia

A l’acte, presentat
per Jordi Muñoz hi
van assistir un
centenar de persones
que van rebre la guia

Josep Maria Morell presenta un llibre

amb 90 receptes de la cuina del conill
El proper diumenge 26

d’octubre, la Sala d’Actes de
l’Ajuntament acollirà la pre-
sentació del llibre “La cuina
del conill” de Josep Maria
Morell, editat per la col·-
lecció Catxipanda, que diri-
geix Vidal Vidal.

La presentació del llibre
correrà a càrrec del conse-
ller d’Agricultura, Joaquim
Llena, que també n’és l’au-
tor del pròleg. El llibre con-
té 90 receptes , on el produc-
te principal és el conill.Presentació del llibre de Josep Ma Morell
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El 15 d’octubre van iniciar-se les Aules

Universitàries del curs 2008-2009

El passat dimecres 15
d’octubre van iniciar-se les
Aules d’Extensió Università-
ria de la Gent Gran de la No-
guera, del curs 2008-2009,
que es perllongarà fins el di-
mecres 13 de maig de l’any
vinent.

Organitzades pel Consell
Comarcal de la Noguera, la
Universitat de Lleida, l’Impic,
el Departament d’Educació
de la Generalitat, AFOPA i
Ibercaja, les classes que
s’imparteixen a la Sala d’Ac-
tes del Consell van iniciar-se
amb la professora Mariona

Balaguer, Miquel Aguilà, i el
Director dels Serveis Educa-
tius de la Noguera, Joan
Arjona.

La resta de professors
que configuren el programa
del curs 2008-2009, son
Francesc Castellví, Antonio
Tolmos, Ramon Rubinat,
Maria Pau Cornadó, Jordi
Bilbeny, Bonaventura Baró,
Isidre Puig, Ismael Zapater i
Jordi Ticó amb temàtiques
tan diverses com són la
literatura,  ciències naturals,
la psicologia, l’art, la història,
l’arquitectura, o la medicina.

L’èxit assolit en totes les
passades edicions de les
Aules Universitàries  fa que
hi hagi desenes d’inscrits
majors de 65 anys, que any
rera any assisteixen a les
classes.

Sabaté Carrové, que farà tres
sessions sobre la traducció
àudio-visual, la subtitulació
i el doblatge de pel·lícules.

Continuarà el professor
Mario Saban amb els temes
sobre les arrels jueves del
cristianisme.

El 19 de novembre, els
participants a les Aules Uni-
versitàries faran una visita a
la Seu Vella de Lleida, a càr-
rec d’Anna Pauls.

Les aules van ser presen-
tades pel President del Con-
sell Comarcal de la Nogue-
ra, Vicent Font, l’Alcalde de

Presentació de les Aules d’Extensió Universitaria per a la Gent Gran de la Noguera

Les classes de les aules universitàries
s’impareteixen tots els dimecres a la Sala d’Actes
del Consell Comarcal de la Noguera

El proper dissabte,
dia 25 d’octubre, l’Asso-
ciació per la lluita contra
el Càncer  de la Noguera,
organitza un sopar que es
celebrarà al restaurant El
Faro de Balaguer, a  partir
de les 21’30 h per tal de
recaptar fons dirigits a
aquesta malaltia.

Els tiquets per assistir
al sopar benèfic per la

lluita contra el càncer
podran retirar-se a les
farmàcies Sala i Aldavó
de la capital de la No-
guera.

Cal recordar que
l’Associació per la lluita
contra el càncer de la
Noguera organitza vàries
activitats durant l’any  per
tal de recaptar fons
econòmics per la
investigació de la malaltia.

Entre tots els actes
que organitzen durant
l’any, s’ha de destacar el
sopar de Primavera on
també hi assisteix un gran
nombre de gent, acte
benèfic que ja està
consolidat a la ciutat.

Sopar de l’Associació per la

lluita contra el càncer de la

Noguera, el 25 d’octubre

Balaguer

Els tiquets poden
recollir-se a les
farmàcies Sala i
Aldavó de la capital
de la Noguera
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Artesa de Segre acollí la tercera edició

de la Festa Major Jove “Comarkalada”

Els passats  dies 10 i 11
d’octubre al Municipi
d’Artesa de Segre es realitzà
la Comarkalada III Trobada
Jove de la Noguera.  Des del
Consell Comarcal de la No-
guera, l’Ajuntament d’Arte-
sa de Segre i  les entitats ju-
venils  Jass i Lokal  es fa una
valoració altament positiva
ja que s’acompliren les ex-
pectatives i objectius  previs-
tos. En primer lloc l’èxit de
participació a la fira jove  on
30 carpes que representaven
a diverses entitats Juvenils
de la comarca  mostraren la
creativitat  i l’espontaneïtat
dels joves. La carpa de

Vilanova de l’Aguda guanyà
el premi al millor estand que-
dant la de les Avellanes, en
segon lloc.  Les nombroses
persones que visitaren la fira
van poder gaudir de l’excel·-
lent originalitat i qualitat ar-
tística dels participants a l’al-
taveu Jove: Edurne López i
Josep Ma Porté, D.I.A.C.
XYZ, Mag Reivax, David

Els joves de la comarca van participar a la Comarkalada

Marquina, Antoni Ramon
Vilalta i Ludi Hernández i  el
Hip Hop Català de Coman-
do Noguera.

Formes, colors, espais i
sensibilitats embolcallaren
les parets  de la Capella de
les Monges en motiu de la
Mostra d’Art Jove on els Jo-
ves Creadors: Ficticis, Jordi
Martí, Laia Franco, Mariona
Oliola, Laura Utgé, Elisenda
Franquet i Laura Vidal  plas-
maren una lloable madure-
sa artística. El Fòrum de re-
gidors i alcaldes comptà
amb la participació del Con-
sell Nacional de joventut de
Catalunya i  les  més de les
40 persones inscrites  deba-
teren sobre el procés partici-
patiu del jove.

Ivars de Noguera és el
poble escollit per la celebra-
ció de la Comarkalada ‘09,
que  ja comença a treballar
en l’organització.

30 carpes van representar les entitats joves de la comarca

Els organitzadors fan
una valoració positiva
de la Comarkalada
d’Artesa celebrada els
dies 10 i 11 d’octubre

L’ Alcalde de Balaguer,
Miquel Aguilà i el
President del Consell
Comarcal, Vicent Font,
amb l’assistència del
regidor de Joventut,
Juanjo Tenorio, van
signar un conveni de
col·laboració per la
prestació dels serveis de
dinamització i informació
juvenil que bàsicament
inclou la cessió, per part
de l’Ajuntament de
Balaguer, de les
instal·lacions ubicades a

la carretera de Camarasa,
número 7, de manera que
ambdues institucions el
podran usar i podran
implantar, si s’escau,
nous serveis de mutu
acord.

El Consell Comarcal,
haurà d’executar l’obra
de la Reforma del centre
del Punt d’ Informació
Juvenil,  amb l’ Oficina de
Serveis a la Joventut,
amb el seu responsable, i
els tres dinamitzadors
juvenils compartits entre
els diferents ajuntaments
de la comarca adherits al
projecte TDIC.

L’ Ajuntament també
hi ubicarà el seu
dinamitzador juvenil per
tal de poder dur a terme
totes les  polítiques
juvenils compartides.

El Consell Comarcal i

l’Ajuntament compartiran el

punt d’informació juvenil

Signatura del conveni

L’Ajuntament cedeix
el local i el Consell
executarà les obres
de reforma i
compartiran usos
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Cicle de cinema i immigració, “Oriente

es oriente” i “El tren de la memoria”
Des de l’Àrea d’Immigra-

ció de l’Ajuntament s’ha or-
ganitzat per aquest mes
d’octubre el Cicle de Cinema
i Immigració, on es projec-
ten a la Sala d’Actes pel·-
lícules sobre el fet migrato-
ri.

Les projeccions que res-
ten es realitzaran els dies 17
i 24 d’octubre a partir de les
22 h. Després de cada pel·-
lícula té lloc un debat amb la
coordinació d’un forista
membre de la Federació Ca-
talana de Cine-Clubs.

El proper 17 d’octu-bre
es projectarà “Oriente es
oriente”, i el 24 d’octubre “El
tren de la memoria”.“Oriente es oriente”

Del 26 d’octubre al 30 de novembre,

torna el cinema infantil en català
Amb la projecció de la

pel·lícula “Wal·le”, el proper
diumenge 26 d’octubre tor-
na el cinema infantil en ca-
talà, al Teatre Municipal. El
diumenge 2 de novembre es
projectarà “Indiana Jones i
el regne de la calavera de
cristall”, el 16 de novembre,
“Kung Fu Panda”, el diu-
menge 23 de novembre,
“L’aneguet lleig i jo”, i tanca-
rà el cicle la projecció de
“Space chimps”, el diumen-
ge 30 de novembre.

Les dues pel·lícules es projectaran els divendres 17
i 24 d’octubre, respectivament a la Sala d’Actes

La pel·ícula “Wal·le”

Dins els actes de ce-
lebració del Dia Mundial
de la Salut Mental, l’As-
sociació Salut Mental
Ponent ha organitzat per
tercer any consecutiu un
concurs de cartells sota
el lema «Donem la cara
per la salut mental».

La mostra amb els
cartells guanyadors, que
es van donar a conèixer
el passat diumenge 12
d’octubre a l’auditori En-
ric Granados de Lleida, es
pot visitar a la Sala d’Ex-
posicions de l’Ajunta-
ment de Balaguer des del
dimecres 15 d’octubre i
fins el proper diumenge
dia 19 d’octubre.

L’horari d’obertura de
la sala d’exposicions és

de dilluns a divendres de
les 18 h a les 21 h i dis-
sabtes, diumenges i fes-
tius de les 11 h a les 14 h i
de les 18 h a les 21 h.

D’altra banda, i dins
dels actes del Dia Mundi-
al de la Salut Mental, tam-
bé s’ha organitzat una
sessió de cine forum, que
es realitzarà el dissabte 18
d’octubre, a partir de les
7 de la tarda, a la Sala d’Ac-
tes de l’Ajuntament de
Balaguer, amb la projec-
ció de la pel·lícula “LT22
Ràdio La Colifata”.

Tots aquest actes es-
tan organitzats per l’As-
sociació Salut Mental de
Ponent, per celebrar el
Dia Mundial de la Salut
Mental.

Exposició de cartells i

Cine Fòrum pel Dia

Mundial de la Salut Mental

Ajuntament de Balaguer
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La regidoria de Joventut presenta

l’Agenda Jove i la Guia d’equipaments
La regidoria de Joventut

de l’Ajuntament de Balaguer
ha editat una guia d’equipa-
ments, serveis i entitats ju-
venils de Balaguer, amb tot
un seguit d’informació ne-
cessària, per a que els joves
de la capital de la Noguera
puguin participar de la polí-
tica juvenil de la ciutat.

La guia inclou els equi-
paments culturals i espor-
tius que poden utilitzar els
joves, tota la informació so-
bre les entitats i associaci-
ons juvenils de Balaguer i
una guia de serveis, on s’hi
pot trobar la informació ne-
cessària en l’àmbit de la sa-
lut, la cultura, l’esport, l’ha-
bitatge, educació, treball,
etc.

Paral·lelament a la Guia
d’equipaments i serveisInstal·lacions juvenils

Una de les activitats proposades és el curset de
creació de pàgines web que  començarà el proper
divendres 24 d’octubre

també s’ha presentat l’edició
de l’Agenda Jove, de caire
semestral, on es mostren les
activitats que des de la regi-
doria de joventut, dins del
Pla Local de Joventut es pre-
veuen fer fins al proper mes
de febrer de 2009.

La participació a les Fes-
tes del Sant Crist, xerrades
sobre habitatge i emancipa-
ció, orientació juvenil o as-

sociacionisme juvenil, i dife-
rents tallers com el de la cre-
ació de pàgines web, que
començarà el proper diven-
dres 24 d’octubre, cursos de
DJ’s, d’iniciació a la guitar-
ra, curs de cuina per a joves
i cursos de monitors d’acti-
vitats esportives, entre mol-
tes altres activitats, que es
poden consultar a l’Agenda
Jove.

Presentació de la Guia i l’Agenda Jove
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La Biblioteca de Balaguer us recomana

la lectura dels següents llibres

El detectiu Harry Hole
es troba cara a cara amb la
història més fosca del seu
país, seguint la pista d’un
rifle Märklin i d’una sèrie
d’assassinats que, tot i no
estar relacionats entre si,
van implicant sempre les
mateixes persones. Ell no
creu en les casualitats i tot
plegat el porta, en una
persecució contra rellotge,
a dos punts clau: la Segona
Guerra Mundial i el
subconscient humà.

Jo Nesbo aborda
sense embuts un dels
punts més foscos de la
història de Noruega: la
implicació del seu país
amb el règim nazi durant
la Segona Guerra Mundial
i l’ombra que encara avui
plana sobre la seva
consciència col·lectiva.

El racó del poeta

El pit-roig

Autor: Jo nesbo

Gènere: Novel·la
d’intriga i misteri

Descobreix l’econo-

mista que portes dins

Autor: Tyler Cowen

Gènere: Economia

Al pie de la letra

Autor:Miguel Calatayud

Gènere: contes per
totes les edats

Com ens pot ajudar
l’economia a escollir els
millors plats d’un menú?
I a trobar la parella més
adequada? Saps que
l’economia pot aconse-
guir que el teu dentista et
faci menys mal? I com
podem controlar aquelles
persones que en una
reunió sempre han de dir
la seva i fan que s’allargui
fins a l’infinit?

Amb un estil original i
directe, Cowen ens des-
vetlla les tendències
econòmiques que hi ha
darrere de decisions que
prenem diàriament i ens
aconsella què cal fer per
aconseguir el que real-
ment volem. L’economia
influeix en nosaltres més
del que ens podem arribar
a imaginar, i ens dóna uns
consells pràctics per fer -
ho més fàcil.

Quan oblidem mirar els
núvols i reconèixer-hi
formes diferents o
desaprofitem les taques
dels marbres per inventar
rostres de fantasia,
oblidem també la màgia
d’interpretar les coses en
silenci. Per això, l’autor ens
proposa mirar més enllà
dels traços dels seus
dibuixos i jugar a veure-hi
les claus que ens
conduiran a la lectura
d’altres llibres. Així, els
infants hi podran veure una
caputxeta en forma de
lletra R, cactus que són
Bes i cadires que semblen
eLes. Per contra, el lector
adult trobarà en aquest
llibre una metàfora a la
imaginació mostrant la
capacitat de les lletres per
crear móns i construir
diferents històries.

Miquel Trilla

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

Indesinenter

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

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

Desfullava margarides,
una a una i moltes més
i totes deien que sí.
Sí de què, jo preguntava.
I es formava un maremàgnum
de contestes fascinants,
des d’un fons tot polièdric,
que em marejava al final.
“El camí es fa caminant”,
va dir fa temps el poeta.
No tots els averanys són espinosos,
ni sempre la drecera és el més dret.
Vinc d’un desajust polivalent
i em desmarco d’un marcatge,
abans que es faci més fosc.
Segurament,
l’ombra d’un estiu ja no fa ombra
i algun llampec al cel composarà
la llum que li fa falta.
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Classificació

Tercera Divisió

1. Santboià ................ 19

2. Espanyol B ............ 18

3. Hospitalet ............. 18

4. Blanes ................... 14

5. Reus ...................... 13

6. Cornellà ................ 13

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

8. Europa ................... 13

9. Vilanova ................ 11

10. Palamós .............. 10

11. Balaguer ............ 10

12. Amposta ................ 9

13. Cassà ..................... 9

14. Prat ......................... 8

15. Premià ................... 8

16. Mataró ................... 7

17. Vilajuïga ................. 7

18. Rapitenca .............. 5

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

20. Pobla Mafumet ..... 3

Propers encontres

19/10/2008 --  17h

Camp de Manlleu

Manlleu| Balaguer
-------------------------------------

26/10/2008  --  17h
Camp Municipal

de Balaguer

Balaguer| Reus

Golejadors del

C.F. Balaguer

1. Jony .................... 4
2. Tenorio ............... 3
3. Raya .................... 3
4. Genís .................. 2
5. Marc Pujol ......... 2
6. Gallardo .............. 1

El capità del Club Fut-
bol Balaguer, Juanjo
Tenorio ha recuperat el
seu instint golejador i
ja porta tres gols en els
vuit partits disputats
en aquesta temporada.
Jony Espinosa amb 4
gols continua essent el
màxim golejador de
l’equip, seguit d’Edu
Raya amb 3 gols igual
que Juanjo Tenorio.

Juanjo Tenorio

El Balaguer guanya 2-0 a la Rapitenca

i es col·loca a la meitat de la taula

FUTBOL >>Els
balaguerins van
mostrar-se superiors,
millorant la solidesa
defensiva que no havien
tingut darrerament

05/10/2008

CORNELLÀ 3
BALAGUER 2

El Balaguer va aconse-
guir una important victòria
davant la Rapitenca, el pas-
sat diumenge al camp Mu-
nicipal d’Esports, davant la
seva afició, i que el situa en
una posició còmoda a la tau-
la classificatòria, abans d’en-

dels equips que de ben se-
gur estarà entre els primers
al final de la temporada.

Tot i que el Balaguer està
trobant porta amb facilitat,
ha marcat en tots els partits
disputats, essent un dels
màxims golejadors de la ca-
tegoria, també n’està rebent
molts per errors defensius.

És per això que l’equip
està treballant per corregir
aquests errors, i el treball ja
es va veure en aquest darrer
partit davant la Rapitenca,
on els homes de la defensa
vermella van estar molt més
ben posicionats i no van co-
metre errors, mantenint la
porteria de Jaume Nogués a
zero, així doncs es va notar
aquesta millora defensiva en
el joc dels homes de
Capdevila.

carar dos partits complicats
com són la visita al camp del
Manlleu, del proper diumen-
ge, on l’equip de David
Capdevila intentarà treure
els primers punts fora de
casa, i una setmana després,
la visita a casa, del Reus, un

Joni Espinosa lluitant una pilota

12/10/2008

BALAGUER 2
RAPITENCA 0

Juanjo Tenorio intenta controlar la pilota
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El Club Futbol Balaguer presenta tots

els equips per aquesta temporada
El passat diumenge 12

d’octubre, abans de la dis-
puta del partit entre el primer
equip del Balaguer i la
Rapitenca, van presentar-se
davant de familiars i aficio-
nats del Balaguer, tots els
equips que conformen l’en-
titat esportiva més antiga de
la ciutat.

Un total de 15 equips i
més de 260 jugadors i juga-
dores van desfilar pel Camp
Municipal d’Esports. Des
dels equips que formen l’Es-
cola de Futbol, els babys, els
prebenjamins i els benja-
mins, tots ells de Futbol 7,
seguits dels alevins, els
equips infantils, els cadets i
els juvenils, l’equip femení,
el Balaguer B i els veterans,
tots van presentar-se en un
acte presidit per l’Alcalde deEls babys del Balaguer també hi van ser presents

FUTBOL >> Un total de 15 equips i més de 260
jugadors conformen el club esportiu que presideix
per sisena temporada consecutiva, Carles Galiano

la Ciutat, Miquel Aguilà, el
president de l’entitat, Carlos
Galiano i amb la presència
del vicepresident del Consell
Comarcal de la Noguera,
Pau Forns i diferents regi-
dors i autoritats locals.

Carlos Galiano va agrair
als esponsors la seva col·-
laboració econòmica, sense
la qual no seria possible ti-
rar endavant el club, així com

als entrenadors i treballadors
del club, per la seva tasca al
davant dels diferents equips.

Per la seva part, Miquel
Aguilà va animar a la Junta a
continuar treballant per a
que “continuïn havent-hi ju-
gadors de la base al primer
equip”, esperant que aquest
club aporti durant molts
anys més, tants equips de
balaguerines i balaguerins.

Miquel Aguilà i Carlos Galiano presidiren l’acte
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Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 973 448 332

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER

El Cristec guanya el seu primer partit

per 7 gols a 3 davant el Castelldefels

El Cristec venç al
Castelldefels, per 7 gols a 3.

Els balaguerins s’impo-
sen amb autoritat l’equip
barceloní, inaugurant el seu
caseller de victòries, en un
partit en el qual l’únic
aspecte negatiu a destacar
va ser la desconcentració
defensiva de l’inici del segon
període.

Els jugadors de Jaume
Canal van sortir a la pista
molt motivats i de seguida
Samper (min. 3) va avançar
els locals en el marcador. El
Cristec va dominar en tot
moment i va gaudir de
moltes ocasions per ampliar

el seu avantatge però no va
ser fins als darrers minuts
del primer període que Capi
i de nou Sàmper van
materialitzar en gol aquest
domini. Finalment, una
errada defensiva, va perme-
tre al Castelldefels marcar l’1
a 3 amb el qual es va arribar
al descans.

L’inici del segon període

Escola de Futbol Sala del C.F.S. Balaguer

va mostrar la pitjor cara dels
de La Noguera, ja que 2
minuts de desconcentració
defensiva van permetre els
visitants empatar el partit (3-
3, min. 25). Una vegada su-
perada aquesta fase de
desencert, el Cristec va tornar
a tancar el rival en la seva
àrea i a partir d’aquest mo-
ment van començar a caure
els gols pel bàndol local.
Tarroja (min.29), Cristian
(min. 30), Tano (min. 31) i
Jony (min. 34) van decidir el
resultat.

D’altra banda el mes de
setembre han tingut lloc els
primers entrenaments dels
diferents equips de base que
integren la recentment crea-
da Escola de Futbol Sala del
CFS Balaguer. Amb aquesta
iniciativa el club, pretén fer
extensible la difusió del
futbol sala als més petits i
alhora formar jugadors.

Cristec

FUTBOL SALA >>El Club
Futbol Sala Balaguer ha
creat l’Escola de Futbol
Sala, per tal de formar
joves jugadors

Victòria àmplia en el
marcador favorable a
l’Alpicat, però partit molt
més equilibrat que el que
reflexa el resultat final.

Bon inici del Bala-
guer al primer quart, que
es va veure contrarestat
per un Alpicat que va
jugar molt bé el contra-
atac i anotant fàcilment
des de l’exterior.  A la

mitja part, 32-26 pels
locals i tot obert de cara a
la segona meitat.  A la
represa, el Balaguer va
continuar lluitant per
apropar-se als locals, i les
diferències no van ser mai
molt àmplies.

A falta de 5 minuts pel
final, l’Alpicat guanyava
de 6 punts, i va ser llavors
quan la precipitació del
Balaguer va propiciar un
parcial incontestable per
part dels locals, que a
base de triples van
allunyar-se fins aconse-
guir una diferència
màxima de 20 punts.

Al final, el resultat va
ser 78-58.

El Club Bàsquet perd 78-58

davant l’Alpicat, en el derbi

lleidatà de la categoria

Club Bàsquet Balaguer

BÀSQUET >> Els
balaguerins van
aguantar bé durant
tot el partit fins els
darrers 5 minuts
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El club Futbol Gerb ret un emotiu

homenatge a Josep Maria Ribes

FUTBOL SALA>> L’e-
quip de Futbol Sala La
Sentiu-Vidres Viola i el
desaparegut Confeccio-
nes Fernández de Bala-
guer s’han unit per crear
una Escola de Futbol Sala
a Balaguer, amb la recent

creació d’un equip sènior
femení, el juvenil que ja
tenien, un cadet i un in-
fantil, amb els que ja
competirà aquesta tem-
porada. Aquest cap de
setmana es presentarà al
Pavelló a les 12,30 hores.

El Club Futbol Sala La Sentiu

crea la seva Escola de Futbol

Escola de Futbol Sala de La Sentiu

Homenatge a Josep Maria Ribes

El Club de Futbol Gerb va
retre un emotiu homenatge
al qui fou l’ànima de l’entitat
esportiva durant els darrers
vint anys. Josep Maria Ribes
era el responsable “de fer
l’equip, d’inscriure’l, d’entre-
nar-lo, de tot. Es feia futbol a
Gerb gràcies a ell”, ens expli-
ca el president de l’entitat,
Enric Serra.

Ribes que va deixar de
ser l’entrenador de l’entitat
ara fa dues temporades va
rebre una placa commemo-
rativa de mans del president,
acompanyat de tots els ju-
gadors de l’equip, que li agra-
ïren tot el que ha fet pel club
en les dues darreres dèca-
des.

Josep Maria Ribes es
mostrà molt emocionat per
l’homenatge rebut del seu
equip.

FUTBOL>> Durant una vintena d’anys ha estat
vinculat al club, com a entrenador i com a ànima de
l’entitat esportiva que li agraeix la seva tasca
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El Tennis Taula Balaguer aconsegueix

guanyar els tres partits disputats

El doble desplaçament
del darrer cap de setmana
per terres valencianes ha es-
tat fructífer per al Balaguer-
Villart Logístic que s’ha em-
portat dues contundents
victòries de les pistes del
CTT Mediterraneo València i
del ATM Requena.

El dissabte l’equip
balaguerí va derrotar per 4 a
0 al Mediterraneo de
València.

En el primer partit la Yan
Lan Li no va donar opcions a
la seva primera jugadora, la
sueca Madeleine Melcher,
guanyant-la per 3 a 0. Anna
Biscarri posava el 2 a 0 al

marcador del Balaguer
guanyant per 3 a 1 a la
valenciana Marina Rodrí-
guez. Loredana Raduta es
sumava a la festa en guanyar
a Lucía Martínez per 3 a 0, i
en dobles Li/Raduta posa-
ven el 4 a 0 definitiu gua-
nyant a Melcher/Martínez
per 3 a 1.

El diumenge les balague-

Loredana Raduta

rines es desplaçaven fins a
la pista del ATM Requena,
on Loredana Raduta gua-
nyaria per un altre 3 a 0 a
Raquel Martínez. Anna
Biscarri perdia per 1 a 3 amb
la seva millor jugadora, la
romanesa Bianca Mihaela
Halic, deixant el marcador
parcial en un empat a 1. Però
Yan Lan Li desfeia la igualtat
guanyant per 3 a 0 a Virginia
Mainar. A continuació, Li i
Raduta guanyaven el partit
de dobles a la parella Halic/
Martínez per 3 a 1, i Loredana
Raduta certificava la victòria
guanyant per 3 a 1 a Bianca
Mihaela Halic, deixant així un
marcador general de 4 a 1.

El proper cap de
setmana s’enfrontaran al
Bàscara.

De moment l’equip de
les balaguerines lidera la
Divisió d’Honor del Tennis
Taula Femení.

Anna Biscarri disputant un partit

TENNIS TAULA >>
L’equip femení, amb 3
victòries en 3 partits,
lidera en solitari la
Divisió d’Honor

El passat dia 5
d’Octubre es va celebrar
l’últim concurs de Mosca
puntuable pels Campio-
nats Provincials, el qual
va ser patrocinat per Àrids
Daniel.

A les 7:30h. del matí
es van reunir tots els
participants i es va fer el
sorteig de llocs. El
concurs es va celebrar en
dues mànegues, mentre
uns participants pesca-
ven, l’altra meitat de
participants controlaven,
i a mig matí a l’inrevés. A
les 10 del matí  es va
oferir un esmorzar a la
brasa, per a tots els
concursants.

Els classificats són:
en primer lloc, Jose A.
Rodríguez amb 21 peces
i 7.650 punts; en segon

lloc, Marc Adsuar amb 15
peces i 5.520 punts, seguit
de Jordi López amb 13
peces i 4.775 punts. La
quarta posició va ser per
Xavier Adsuar amb 12
peces i 3.340 punts, i en
cinquena posició Genís
Alarcón amb 6 peces i
2.210 punts.

Després d’aquest
resultat han quedat
classificats pel Campio-
nat provincial, Marc
Adsuar, José A. Rodríguez
i Genís Alarcón.

Tres pescadors balaguerins

classificats pel campionat

provincial de mosca

Pesca amb mosca

PESCA >>Marc
Adsuar, José A.
Rodríguez i Genís
Alarcón aniran al
campionat provincial
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O P I N I Ó

Donant un tomb.
C.G.A.

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

He estat uns dies donant
un tomb pels voltants del
nostre comú racó
existencial, i com és lògic he
vist moltes coses. Unes
m’han sorprès
agradablement, altres m’han
deixat indiferent i altres han
obert uns interrogants de
difícil resposta. Sóc molt
conscient que amb els tres
estats d’ànim he de
conviure, i com és natural
poden no ser compartits
pels que han tingut ocasió
de fer el mateix camí. Tot és
molt subjectiu en aquest
món i s’ha de respectar tots
els parers, i així la societat
donarà els seus fruits amb
més crítica. Amb més
humor. Potser amb més
carreres humanístiques, i si
tenim sort, amb gent que
sàpiga badar i enfocar la vida
amb molta ironia donant a
llum, com un dolç parir, a

L’altre dia al correllengua,
vaig trobar-me a una parella
d’amics i hi vaig estar parlant
una estona. Són un
matrimoni molt culte,
apassionats per Balaguer i
sempre disposats a
col·laborar en qualsevol
iniciativa que millori la ciutat.
Em van explicar que aquest
any es compleixen els cent
anys de la instal·lació del
rellotge de Santa Maria, i em
van demanar a veure si ho
esmentaria en alguna
Entrevista Freak.

Vaig pensar que el tema
tenia el seu interès, però de

Entrevistes Freaks.

Demanant l’hora.
Inyaqui Olarte Vives

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

Freak no n’era gaire. De totes
maneres, vaig llegir-me la
informació històrica que em
van enviar i, s’ha de
reconèixer, que tenia la seva
gràcia.

Resulta que l’any 1908 es
van instal·lar dos rellotges,
un a Santa Maria, i l’altre a la
façana de l’ajuntament. El
que té tela, és que els diners
per als rellotges van sortir de
les subvencions per pal·liar
els efectes de la gran riuada
de 1907. Ja ho veieu, abans
també se’n feien de
desviacions il·legals de fons.
De totes maneres,

continuava pensant que això
dels rellotges no acabava de
ser prou Freak, i vaig tirar cap
al centre històric per mirar de
trobar lo Ton de la Reguereta,
que és una font inesgotable
de notícies al·lucinants.

Enlloc de lo Ton, vaig
trobar-me a un altra gran
figura del Freakisme que feia
anys que no veia, el vident
mestre Ketel!

L’home estava plantat a la
plaça Mercadal, mirant, des
de la profunditat de les seves
ulleres, la façana de
l’ajuntament. L’especialitat
del mestre Ketel era veure
l’evident, cosa més difícil del
que us pugui semblar. M’hi
vaig atansar i, amb molt de
respecte, li vaig preguntar:
- Mestre Ketel, què esteu
observant?

El vident, mantenint la

mirada fixa endavant, em va
respondre amb veu nasal:
- Estic conjurant el passat per
fusionar-me amb la trama
temporal que em dugui al
moment precís en que va ser
desmantellat el rellotge de
l’ajuntament.

Se’m va posar la pell de
gallina. No per les psicodèlies
del mestre Ketel, sinó per
l’esment que havia fet del
rellotge. Estava clar que, en
aquest cas, el destí
m’empenyia a aprofundir en
el tema. Vaig continuar
preguntant:
- Així que l’antic rellotge de
l’ajuntament està
desaparegut, no?

El mestre Ketel va
esbufegar, perdent la
concentració, i em va aviar:
- Però que no veies que estava
en transit? És que la gent no

respecteu res! Només
preguntes i més preguntes.
Si vols saber on és el rellotge,
espavil! Si el trobo me’l
quedaré per a mi sól, o me’l
vendré, o en faré una
màquina del temps, o una
bomba de reg, o...

El mestre es va allunyar
de mi, remugant
insensateses. Em vaig
quedar plantat amb la llavor
de la intriga creixent dins
meu: On és el rellotge de
l’ajuntament? Funcionarà
encara? Hi ha algú que en
sàpiga alguna cosa?

Si algú de vosaltres,
estimats lectors, en té alguna
pista, us deixo l’adreça;
rellotgefreak@hotmail.com
per tal que entre tots puguem
resoldre el misteri i recuperar
el patrimoni de la ciutat.
----------------------------------------------------

utopies i collonades que de
poc serviran, però serà el
brou ideal per omplir unes
vides.

De tot el vist el que m’ha
resultat més agradable ha
estat la netedat. La cura dels
racons en ciutats com
Càceres, Trujillo i Salamanca
entre altres, són per envejar!
No cal citar l’absència total
dels artistes de torn en
l’esprai, que ben mirat
podrien pintar casa seva, i no
el que ens pertany a tots.
Però això crec que no es pot
aconseguir sense que les
alcaldies tinguin clar, on s’ha
d’acabar la permisivitat. Els
alcaldes que no passegen a
peu per la seva ciutat no
podran saber mai res dels
sorolls de merdetes de
moto, ni de la conducta
“potolesca” d’alguns que
pugen ben sovint les
escales de l’Ajuntament per

demanar, per moltes
ordenances que facin amb
quaranta idiomes. És
solament ganes de fer veure
que fan quelcom. Balaguer
sembla ser amb tanta
parabòlica el sucedani
d’algun centre d’escolta de
la CIA. Espero, això sí, amb
molta paciència, veure com
fan retirar-ne una, que de
segur que no es farà ni al
carrer Girona ni al Mercadal.
Això sí que és Patrimoni
vertaderament amb estil
propi i no el que ens puguin
dictar des de Lleida o
Barcelona. Balaguer és el
paradís pel que hi fica prou
galta i fa la rialla al qui
correspon. Un es pot
preguntar si anem pel camí
d’un caciquisme del
respectiu partit que mani,
que ens pot recordar al d’un
altre temps, que era
bàsicament un caciquisme
personal que tan recorda i
cita la Teresa Pàmies en els
seus llibres. I citant aquesta
senyora, sembla ser es
quedarà sense grup escolar

amb el seu nom. No he entès
mai que fos l’Esquerra
Republicana local qui ho
proposes, perquè qualsevol
que hagi llegit les obres de
la tal senyora, ha pogut
copsar l’opinió que en tenia
del tal partit. Potser li han
perdonat dintre les dolçors
del poder, i de la S.A. que
tenen ara establerta? Potser
es volen fer més amics del
Saura? Jo volent recordar a
l’amic Josep Aznar que ja va
opinar vers l’afer, molt
acertadament per cert, me’n
congratulo. Però entrat a la
suposada amnistia ben
democràtica, m’adhereixo a
l’idea del d’un altre amic,
com és el Emili Monge, que
suggereix que podria ja ser
el moment de reconèixer als
que han fet molt per
Balaguer en moments durs
i incerts. El Sr. Porcioles amb
la seva fàbrica de paper, va
assimilar a tots els pagesos
que es varen donar conte
que la superfície que tenien
no donava per a viure. Una
visita o una trobada amb la

senyora Siseta, o amb ell en
persona en les seves visites
setmanals, van ser la solució
per a moltes persones a la
primera reconversió agrícola
de Balaguer, van entrar en
una Seguritat Social ben
diferent a la dels “sellos”
agraris. I al cap d’uns anys
els va fer més rics encara,
amb la  liquidació final feta
per una multinacional
estrangera, no per ell. Sí, és
cert, tot era molt
paternalista, molt de dretes,
però senzill i positiu per la
persona angoixada que no
sabia on girar-se per trobar
solucions davant d’una
circumstància tant nova,
com era el no poder viure
amb el que els seus
avantpassats ho havien fet.
Agradi o no, és així. Massa
vegades es fan honors a
persones que només han
buscat el seu benefici, i han
remenat la cueta, ara a uns
ara als altres, per guanyar
simpaties i poder afegir un
altre paper gruixut a la seva
col·lecció.
-------------------------------------------------
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Tot és a punt per a una nova edició de

Ermitanyos 2008, el 26 d’octubre

Després del gran èxit as-
solit en les vuit primeres edi-
cions de la prova ciclista
«Ermitanyos», arriba la no-
vena edició, a la que s’espe-
ra la participació de més de
500 ciclistes d’arreu de
Catalunya, el proper diumen-
ge 26 d’octubre, organitzada
pel Club Radical Intersport
de BTT amb el suport de la
regidoria d’Esports de
l’Ajuntament de Balaguer.

La prova consisteix en un
recorregut de prop de 90
quilòmetres per camins de
la nostra comarca, en un
recorregut que surt de
Balaguer i recorre un total de

tres ermites de la nostra
comarca, com són la de
Cérvoles, al terme municipal
d’Os de Balaguer i que es
troba aproximadament al
quilòmetre 26 de la prova,
l’ermita de Montalegre a
Vilanova de la Sal, que s’hi
arriba transcorreguts un total
de 48 quilòmetres, i la
darrera, la de Sant Jordi a

La proba té molts desnivells

Camarasa, al quilòmetre 70
de la prova Ermitanyos.

Després de fer la darrera
de les ermites, la de Sant
Jordi de Camarasa, els
participants hauran de
retornar cap al parc de la
Transsegre de Balaguer on
després d’una merescuda
dutxa, els esperarà un
suculent dinar per recuperar
forces després d’una dura
prova.

Un cop dinats, els
participants a la edició
d’Ermitanyos 2008 retorna-
ran cap als seus respectius
punts d’origen, després
d’haver participat en aquesta
edició.

Cal recordar que el
dissabte 25 d’octubre, a
partir de les 5 de la tarda, es
celebrarà la popular Festa de
la Bicicleta, a la que s’espera
la participació de centenars
de balaguerins.

Un petit descans

Més de 500 participants
recorreran 90
quilòmetres i un total de
tres ermites de la
comarca de la Noguera

Des del divendres 7
de novembre i fins el dia
10, l’envelat situat al pa-
velló d’Inpacsa acollirà les
diferents sessions de ball
i concerts amb les millors
orquestres del moment
per les Festes del Sant

Crist.
L’Orquestra Nueva Eta-

pa serà la que trencarà el
gel el divendres, amb el
ball de la gent gran i una
sessió de ball de nit. El dis-
sabte 8 de novembre serà
l’Orquestra Musicalia qui
ammenitzarà les dues
sessions de ball i el con-
cert de tarda, mentre que
la Cobla Orquestra
Selvatana serà la protago-
nista del diumenge. L’or-
questra Maravella tancarà
la Festa Major el 10 de
novembre.

Les millors orquestres tornen

per les Festes del Sant Crist,

del 7 al 10 de novembre

Orquestra Selvatana

El Pavelló d’Inpacsa
acollirà un any més
l’envelat amb els
concerts i sessions de
ball de la Festa Major
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Gemma Amorós actua a la Franja de

Gaza amb “Pallassos Sense Fronteres”

El passat mes d’agost un
grup de “Pallassos Sense
Fronteres” van marxar a la
Franja de Gaza amb l’objec-
tiu de repartir rialles entre els
nens i nenes que més ho
necessiten. L’expedició esta-
va formada per cinc pallas-
sos: l’Albert, el Jordi, la
Maribel, la Roser i la Gem-
ma Amorós de Balaguer, i
una reportera, la Mireia.

La situació a Gaza «és
molt crítica malgrat l’estat de
treva: Gaza és una presó
sense sostre». El milió i mig
de palestins que hi viuen
pateixen una gran repressió
en tots els àmbits de la vida

quotidiana, hi ha un
bloqueig de subministra-
ments: al dia només entren
dos camions amb aliments
per abastir tota la població,
provinents d’Israel. Ningú
pot entrar, ningú en pot
sortir. La taxa d’atur és del
60%, la gent no pot treballar,
les façanes mostren els
forats de bala dels recents

Nens i nenes palestins en plena actuació

enfrontaments, no hi ha
camps de conreu: l’exèrcit
israelià els ha destruït amb
bombes o excavadores, la
gent no té diners, la pressió
psicològica és constant, ens
explica la Gemma, «però els
nens i nenes tenen ganes de
passar-s’ho bé. A través de
les nostres actuacions hem
fet riure a més de 4.500
infants i durant una estona
hem aconseguit que
s’oblidessin del conflicte i
dels seus problemes. Per
tots cinc ha estat una
experiència inoblidable:
recordarem les cares rialleres
de la canalla, les seves ganes
de retenir tot allò que els
mostràvem, la seva fascina-
ció pels pallassos, la màgia,
la música, les seves ganes
de ballar, cridar i riure fins no
poder més...». Paraules de la
Gemma, després de tornar
d’aquesta expedició.

Pallassos sense Fronteres

Juntament amb 4
pallassos més van
actuar davant de 4.500
nens i nenes palestins
de la Franja de Gaza

Els propers  22 i 23 de
novembre, els  nascuts el
1958, a Balaguer o que
avui hi viuen, participaran
en una trobada. La comis-
sió organitzadora ha
preparat un seguit d’ac-
tivitats que comencen el
dia 22 a la nit amb un
«guateque» a l’altell del
Pavelló Firal.

El diumenge, a les 11
del matí hi haurà missa a
l’església de Santa Maria,
tot seguit l’acte proto-
col·lari a l’Ajuntament,

amb la  salutació i ben-
vinguda a tots els
participants per part de
Miquel Aguilà. En sortir  de
la recepció, es durà  a
terme una visita a l’Arxiu
Comarcal, on, a més de
tenir l’oportunitat de
veure documents de l’any
1958, es passarà un breu
muntatge sobre esdeveni-
ments produïts en aquell
any, especialment a la
nostra ciutat. Seguida-
ment  hi haurà  una plan-
tada d’arbres i elevació de
globus al parc de la
Transsegre. Per cloure la
trobada hi haurà un dinar
al restaurant L’Espígol.

Tots aquells que hi
estiguin interessats,
poden demanar informa-
ció als telèfons: 973451097
Anna i 973449370 Pepi.

Balaguer reuneix als nascuts

l’any 1958 en motiu del 50

aniversari del seu neixement

La Missa es celebrarà a Santa Maria

Els actes festius
seran els dies 22 i 23
de novembre, amb
festa nocturna, missa,
recepció i dinar
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Anuncis breus classificats

IMMOBLES

-------------------------------------
VENDA o lloguer de pis
c/ Sanahuja, 3 hab., total-
ment moblat, electrodo-
mèstics nous. Preu a con-
venir. Telf: 615452452.
-------------------------------------
ES LLOGUEN de particu-
lar a particular pàrkings
de línia al c/ Molí del
Comte (Plaça de l’Al-
guer) i c/Barcelona (Esco-
la Pia). Telf: 699888360.
-------------------------------------
LLOGUER local centric
90 m2 a Tèrmens. Tel:
696570785.
-------------------------------------
SE ALQUILA piso en c/
Marc Comas, 3 hab., y
parking de linia a la c/ St
Diego de California. Telf:
973447752-639920281.
-------------------------------------
LLOGUER pis Plaça Pau
Casals. Telf: 634208883
(nits).
-------------------------------------
ES VEN dúplex nou al c/
Riu Corb. Telf:973446011.
-------------------------------------
OCASIÓN particular. Por
cambio de ciudad, vendo
piso, 120 m2, vistas al río,
reformado, con o sin
muebles. Véanlo y habla-
mos del precio. Telf:
679857044.
-------------------------------------
APARTAMENT en venda
a Balaguer, 2 hab. Molt
cèntric. Telf: 607896071.
-------------------------------------
ES LLOGA casa al C/
Cadí. 3 habitacions. Cale-
facció. Raó: 973448273.
-------------------------------------

ES LLOGUEN pàrkings a
l’edifici HP Sanahuja, 36.
Referència Gestoria Cu-
dós. T:973450555, Montse.
-------------------------------------
VENDA/LLOGUER pàr-
kings tancats al c/ Jaume
Balmes, 11 de Balaguer.
Raó telèfons: 973446161-
629310479.
-------------------------------------
ALQUILO cafeteria res-
taurante en Balaguer, con
derecho a traspasso. Muy
bien situado, totalmente
nuevo, para empezar a
trabajar. Telf: 630265926.
-------------------------------------
ES TRASPASSA pub a
Balaguer, llicència de
discoteca (hora de tancar
les 06:00h), possibilitat
de terrassa a l’estiu al Pas-
seig. Preu, condicions i
equipament a convenir.
Telf: 615499021.
-------------------------------------
ES VEN apartament nou
als Països Catalans. Raó:
973446011.
-------------------------------------
ES TRASPASSA bar-res-
taurant per jubilació.
Pàrquing propi, terrassa,
menjador 60 places. To-
talment equipat amb fun-
cionament i permisos
amb regla. Amb vivenda.
Telf: 600381763.
-------------------------------------
LLOGUER de cases, apar-
taments i pisos. Trucar al
telèfon: 607896071.
-------------------------------------
LLOGUER  de pisos amb
o sense mobles, des de
350e. Telf: 651647770.
-------------------------------------

VENC pis molt cèntric a
Balaguer, 70m2+traster,
s/ascensor.Preu: 100.000
e.Tel: 699111596.
-------------------------------------
OPORTUNITAT pis nou a
estrenar, 3 hab., amb mo-
bles. Preu: 108.182 e. Pis
seminou, 120m2, parquet,
traster 25m2, Balaguer
nou. Preu: 132.222 e.Raó:
651647770.
-------------------------------------
ES VEN casa a Gerb, 2
plantes, 4 hab., 3 banys,
amb vestidor, pàrking 2
places, piscina i jardí. Tots
els extres. Telf: 667062062
(trucar per les tardes).
-------------------------------------
OPORTUNITAT casa en
venda a la Vall Fosca, 250
m2, 6 hab., botiga. Per
entrar-hi a viure. Preu:
120.000 e. Possibilitat de
lloguer. Telf: 630758635.
-------------------------------------
MATRIMONI busca casa
de lloguer amb terreny.
Telf: 636633682 (matins).
-------------------------------------

VEHICLES

-------------------------------------
ES VEN Opel Astra 1.6,
16v, any 1997. En bon es-
tat. Alçavidres elect. da-
vanters. Revisions al dia.
Preu: 2.500 e negocia-
bles. Telèfons:
973448154-630778277.
-------------------------------------
PARTICULAR ven cotxe
BMW 318i gasolina. Any
2001. 94.000 kms. Preu:
10.000 e. Telf: 667684193
(ref. Joan Pallisé).
-------------------------------------

TREBALL

-------------------------------------
S’OEFEREIX cuiner pro-
fessional per treballar
per Balaguer i rodalies.
Telf: 636633682 (matins).
-------------------------------------
EMPRESA DE SERVEIS
precisa personal amb co-
neixements d’electrònica
o electricitat, i carnet de
conduir. Telf: 973446395.
-------------------------------------
EMPRESA de Balaguer,
necessita administratiu/
va, amb coneixements de
comptabilitat. Incorpora-
ció immediata. Horari: 9-
14h i 16-19 h. Salari a
convenir. Interessats tru-
car al 973447574 (Lluís).
-------------------------------------
SE OFRECE señora con
experiéncia y titulación,
para cuidar gente mayor,
hacer trabajos de limpie-
za o cuidar niños. Telf:
647263918.
-------------------------------------
ES PRECISA administra-
tiva per oficines. Enviar
Currículum Vitae a l’a-
partat de correus, 108 de
Balaguer.
-------------------------------------
SE OFRECE chica para
hacer trabajos de lim-
pieza en hogares, restau-
rantes, oficinas... Razón:
663008132.
-------------------------------------

VARIS

-------------------------------------
ESTUFA de gasoil es ven.
Seminova. Preu: 400 e.
Telf: 607944657.
-------------------------------------

REFORMES i rehabilita-
cions de pisos, aparta-
ments i xalets. Raó:
651911369.
-------------------------------------
GRAN OPORTUNITAT cà-
mara reflex de la marca
Nikon, nova. Preu: 200 e
(inclou trípode i una fun-
da per la càmara). Telf:
690189081.
-------------------------------------
ESQUIZOFRÈNIA i altres
TMS: transtorns bipolar,
depressiu, de personali-
tat, agorafòbia. Informa-
ció i suport familiar. In-
serció laboral.  Associa-
ció Salut Mental Nogue-
ra-Balaguer. Tels:
973221019-610260221,   o
visitant la pàgina web:
www.salutmentalponent.com,
associacio@salutmentalponent.com
-------------------------------------
¿TIENE PROBLEMAS
para pagar sus deudas?
¿Ahogado por sus pagos?
¿Nece-sita pagar menos
cada mes? ¡Déjenos
ayudarle! Total confiden-
cialidad. Llamenos al
600402319 o 973449314.
-------------------------------------
PROFESOR DEMBA,
gran vidente africano.
Soluciona cualquier pro-
blema por difícil que sea.
Amor, negocios, futu-
ro...Te ayuda a recuperar
tu pareja. Resultado
rápido. Telf: 671624424
Balaguer.
-------------------------------------

www.revistagroc.com
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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 973424151

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

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

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

09.50 10.19

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

09.10 (3) 09.39

11.45 12.14

13.45 (3) 14.14

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

09.39 (3) 11.00

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 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

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

ES LLOGA casa al C/ Cadí.
3 habitacions. Calefacció.

Raó: 973448273.

ES VEN Opel Astra 1.6, 16v, any
1997. En bon estat. Alçavidres elect.

davanters. Revisions al dia. Preu:
2.500 euros negociables. Telèfons:

973448154 - 630778277.
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