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-------------------------------------------------
Un dels ítems que podria

sortir en aquell qüestionari
que citava en l’anterior article
i que, segons informacions,
es va ampliant amb noves
aportacions, podria ser: «Si
tens vint anys o més, no
t’has tirat mai de la girafa de
la piscina dels escolapis?»

Què en penseu?... Aprofito, l’ocasió per
reclamar a qui sigui
competent que, abans que
sigui massa tard, aquest
genuí tobogan, que durant
una època fou reclam i
motiu de diversió, no sigui
enderrocat. No em mou la
nostàlgia, sinó una admira-
ció envers l’originalitat del
disseny. Si no hagués estat
un símbol d’identitat
balaguerina, quan es va
remodelar la piscina s’hauria

demolit. Ara, després d’uns
anys d’ostracisme, cal situar
aquesta girafa en un lloc
escaient. Potser no cal que
recuperi la funció que tenia,
però en algun indret
escaient, com a creació
artística, podria recordar que
Balaguer és i serà “ciutat
tropical”.  Estic convençut
que no serà  necessari haver
de demanar signatures.

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

Sumari

>>BALAGUER

El Conseller de Cultura inaugura
les obres de la Muralla

La Residència de Sant Domènec
celebra la seva festa anual
----------------------------------------------
>>COMARCA

Camarasa acull una exposició de
material bèlic de la guerra civil

El Consell presenta un imant
informatiu de la recollida orgànica
----------------------------------------------
>>CULTURA

Josep Maria Morell presenta el seu
llibre de “La cuina del conill”

El Teatre Municipal acull l’obra
“Adulterios” el 8 de novembre
----------------------------------------------
>>ESPORTS

El Balaguer guanya un punt al
camp del líder, l’Espanyol B

El C.B. Balaguer no es recupera i
perd el seu cinquè partit
----------------------------------------------
>>OCI

Balaguer acollirà la primera fira
d’alimentació i salut

PORTADA

Festa Major 2008

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

Des del passat dilluns 3 de novembre, Balaguer
compta amb el servei «Minuts menuts» a la llar d’infants
Patufet. Els «Minuts menuts» no han sorgit per cobrir les
places que manquen d’escoles bressol, sinó «per cobrir
les necessitats de les famílies fora de l’horari escolar»
segons la pròpia conselleria de Benestar de la Generalitat
de Catalunya, impulsora d’aquest projecte, que va iniciar-
se l’any 2007 en algunes ciutats pilot, i que enguany s’ha
anat escampant pels diferents pobles de la geografia
catalana.

La bona acceptació que ha tingut a gran part dels
municipis inicials, «on la demanda supera de moment
l’oferta que es pot donar», els «Minuts menuts» que
inclouen a infants de sis mesos a tres anys, és una mesura
destinada a donar suport a la conciliació de la vida familiar.

 «Minuts menuts» és una iniciativa pionera que vol
oferir un temps de respir a les famílies. Vol donar resposta
a aquelles necessitats no previstes o puntals de pares i
mares. L’horari de funcionament a la llar d’infants Patufet
és de dilluns a divendres de 17.30 a 20 hores.

El preu del servei és d’un euro per hora d’estada del
menor i el nombre d’hores seguides que un infant pot
romandre-hi són tres i dos cops a la setmana com a
màxim.

Aplaudim aquesta iniciativa que ajudarà a tots els
pares i mares d’infants de la ciutat, que poden aprofitar
de deixar una estona el petit a la llar, mentre fan les
compres, o qualsevol altra necessitat.

«Minuts menuts» a tall de prova funcionarà els mesos
de novembre i de desembre, i  si la demanda és positiva,
podria continuar durant l’any 2009.

Minuts menuts
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Del 7 al 10 de novembre, Balaguer

celebra les Festes del Sant Crist

Del 7 al 10 de novembre,
Balaguer reviurà una nova
edició de la Festa Major de-
dicada al patró de la ciutat,
el Sant Crist. Des del diven-
dres al matí amb la tradicio-
nal Ofrena Floral, fins al di-
lluns al vespre, amb el ball fi
de festa, passat pel fabulós
espectacle pirotècnic del
Castell de Focs, a càrrec de
la prestigiosa Pirotècnia
Igual, que enguany es dis-
pararà des de la nova
passarel·la peatonal, i amb
una gran quantitat d’activi-
tats, actes i esdeveniments,
culturals, lúdics, esportius,
socials i religiosos copsaran

la vida social dels ciutadans
de la capital de la Noguera.

Seran quatre dies d’in-
tenses emocions per als ba-
laguerins. Els més petits
gaudiran de les populars fi-
retes i de les diferents balla-
des de gegants i capgros-
sos, així com els diferents
actes infantils programats.

Els joves podran gaudir

Firetes

dels diferents concerts que
s’oferiran diàriament a la
Carpa Jove, ubicada al Pave-
lló  Molí de l’Esquerrà, men-
tre que tots els amants del
ball gaudiran amb les millors
orquestres durant les sessi-
ons de ball de tarda i nit a
l’envelat ubicat al nou pave-
lló polivalent als antics ter-
renys d’Impacsa.

A més a més dels tradi-
cionals actes religiosos del
dia 9 de novembre, Festa del
Sant Crist, també hi haurà el
Concurs Nacional de Colles
Sardanistes, i una gran quan-
titat d’activitats esportives
que es presenten durant el
cap de setmana, organitzats
pels diferents clubs de la ciu-
tat: atletisme, escacs, futbol,
bàsquet, tennis taula, pesca,
petanca, billar i bitlles cen-
traran l’activitat esportiva
dels dies de la Festa Major
de Balaguer.

Ballada de gegants

Els dos pavellons de la
ciutat acolliran gran
part dels espectacles
musicals de la Festa
Major de Balaguer

>> DIVENDRES dia 7

09.30 h. Inauguració del nou tram de
Muralla a càrrec de l’Hble. Sr. Joan
Manuel Tresserras i Gaju, conseller del
departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació de la Generalitat.

10 h. Tradicional Ofrena Floral de tots
els nens i nenes, trobada a la Plaça
Mercadal i recorregut fins al Santuari,
acompanyats dels gegants i la Cuca-
fera de Balaguer amb la Xaranga “Mai
toquem bé”.

11h. Ballada de gegants i la Cucafera a
l’esplanada del Sant Crist i actuació
del grup d’animació “Plastic’s”

12.00 h. Repic general de campanes
anunciant l’inici de les Festes del Sant
Crist 2008.

12.00 h. Campionat local masculí i
femení de bitlles, a les pistes de
petanca del Pont de Sant Miquel.
Organitza l’Associació de Gent Gran
de la Noguera.

17.00 h. Ofrena floral de la Gent Gran,
al Reial Santuari del Sant Crist. Orga-
nitzada per l’Associació de Gent Gran
de la Noguera.

>>>
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Les autoritats locals assisteixen a la

Missa del Santuari del Sant Crist

Corporació Municipal

El diumenge 9 de no-
vembre, festivitat del Sant
Crist, tots els membres de
la Corporació Municipal de
l’Ajuntament de Balaguer,
ataviats amb la banda de re-
gidor, encapçalats per l’Al-
calde sortiran en comitiva
cap al Reial Santuari del Sant
Crist, acompanyats dels Ge-
gants i Capgrossos que ba-
llaran sota els compassos de
la Cobla Ciutat de Cervera.

La comitiva sortirà a les
10,30 hores del matí de da-
vant de l’Ajuntament, per di-
rigir-se a la Missa que oferi-
rà el Bisbe d’Urgell, a l’esglé-
sia del Sant Crist.

A partir de les 12,30, la
comitiva i els gegants retor-
naran cap a la Plaça del Mer-
cadal on sortiran al balcó de
la Casa Consistorial.

La Corporació Municipal, ataviats amb la típica
banda, sortiran en processó, acompanyats dels
gegants i capgrossos a les 10,30 del matí

>> DIVENDRES dia 7

18.30 h. Ball de la gent gran amb
l’Orquestra Nueva Etapa al nou pavelló.
Entrada gratuïta.

19.30h. Inauguració de l’Exposició
“Lleida 1938: fotografies de José
Demaría “Campúa”. Imatges de
l’entrada de l’exèrcit franquista a la
Sala d’Exposicions de l’Ajuntament.

20.30 h. Pregó de festes, a càrrec de la
Sra. Maria Soler Sala, doctora en
història Medieval i professora de la
Universitat de Barcelona, a la Sala
d’Actes de l’Ajuntament.

23.30 h. Ball de nit amb l’Orquestra
Nueva Etapa al nou pavelló.

24.00 h. Concert del Jovent: Los Ragga
Tunning, Victor Electric Band i el grup
local 7dRock al Pavelló Molí de
l’Esquerrà. Nit Techno a la carpa Sala
Club al costat mateix, amb sessió de
Dj’s: Nuria Nieto, Kalero, Edgar Sanuy,
Chu-p versus Nuria Ghia. Concert i
carpa amb entrada gratuïta.
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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

La Cobla Orquestra Selvatana

amenitzarà el Concurs de Sardanes

Un dels actes més popu-
lars i tradicionals de la Festa
Major del Sant Crist de
Balaguer, que enguany arri-
ba a la seva 47ena edició, és
el Concurs Nacional de Co-
lles Sardanistes organitzat
pels grups sardanistes de
Balaguer i que acull colles
sardanistes d’arreu de
Catalunya, que acudiran, un
any més a la Plaça del Mer-

cadal, per participar en el
darrer concurs de la tempo-
rada, sota les notes musicals
de la prestigiosa Cobla
Selvatana.

Concurs de Sardanes

El Concurs de Sardanes
es celebrarà el diumenge 9
de novembre a partir de les
12 del migdia a la Plaça del
Mercadal.

El concurs se celebrarà
el diumenge 9 de
novembre, a les 12 del
migdia, a la Plaça del
Mercadal

El vestíbul de l’Ajuntament acollirà la

Mostra de Bonsais, el diumenge dia 9
Com cada any, el diu-

menge 9 de novembre, el
Club Bonsai Balaguer orga-
nitza una magnífica Mostra
de Bonsais al vestíbul de
l’Ajuntament que podrà
contemplar-se des de les 11
del matí fins a les 8 del ves-
pre. Durant tot el dia, prop
d’un centenar de bonsais
dels socis del club balaguerí
donaran un toc de distinció
a l’entrada de la Casa Con-
sistorial de la capital de la
Noguera.Mostra de Bonsais

>> DISSABTE dia 8

09.00 h. Campionat obert de petanca,
modalitat femení/masculí. Pista
petanca sota el Pont de St. Miquel.
Organitzat per l’Associació Gent Gran
de la Noguera.

09.30 h. “Si vols esmorzar bé ... vine a
Balaguer!” Tradicional esmorzar de
germanor amb coca de samfaina,
cervesa, sucs a la Plaça Mercadal.

09.30 h. Partit de bàsquet categoria
infantil femení entre els equips CB
Balaguer i CB Tàrrega, al pavelló
poliesportiu.

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

10.00 h. Partits de futbol amb categoria
prebenjamí A entre els equips CF
Balaguer i CF Tàrrega. També amb
categoria prebenjamí B, entre els
equips CF Balaguer i EF Baix Segrià,
al Camp Municipal d’Esports.

11.00 h. Partit de bàsquet, cadet femení
del CB Balaguer i CB Tàrrega, al pavelló
polisportiu.

>>>
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La historiadora Maria Soler i Sala,

pregonera de la Festa Major 2008

La doctora en història
medieval i professora de la
Universitat de Barcelona,
Maria Soler i Sala serà qui
protagonitzarà el Pregó de la
Festa Major d’enguany,  a la
Sala d’Actes de l’Ajunta-
ment, a partir de les 9 del
vespre.

L’any passat era el televi-
siu Xavier Deltell, el  prego-
ner de les Festes del Sant

Crist 2007 de Balaguer,  i els
darrers anys han estat el
grup de Teatre Guerrilla, El
rector de la Universitat de
Lleida, Joan Viñas, o l’escrip-

La historiadora Maria Soler

tor Joan Bellmunt els que
han estat els darrers prego-
ners donat el tret de sortida
de la Festa Major del Sant
Crist de la capital de la No-
guera.

Uns dos mil escolars

faran l’Ofrena Floral
Els escolars de Balaguer

seran els que donaran el tret
de sortida als actes festius
del Sant Crist, amb la tradi-
cional ofrena Floral al Reial
Santuari, el divendres 7 de
novembre, a partir de les 10
del matí.

Uns dos mil escolars,
alumnes de tots els centres
educatius de primària de la
ciutat de Balaguer, desfilaran
amb rams de flors i molts
d’ells vestits de catalans i

catalanes cap al Santuari,
acompanyats dels gegants
de Balaguer i una xaranga
que amenitzarà tota la puja-
da. Un cop a l’església del
Sant Crist, els escolars dipo-
sitaran les flors, i a la sortida
podran gaudir d’una actua-
ció infantil a l’esplanada del
Santuari, just abans de retor-
nar, a partir de les 12 del mig-
dia, cap als respectius cen-
tres escolars de la capital de
la Noguera.

El pregó de festes se
celebrarà el proper
divendres 7 de novembre
a la sala d’actes de
l’Ajuntament

Ofrena Floral

>> DISSABTE dia 8

11.00 h. Partit de futbol categoria in-
fantil A entre el CF Balaguer i EF Baix
Segrià, al Camp Municipal d’Esports.

12.30 h. Partit de bàsquet categoria jú-
nior femení entre el CB Balaguer i CB
Vallfogona de Balaguer, al pavelló
poliesportiu.

12.30 h. Partit de futbol categoria aleví
entre el CF Balaguer i EF Orgèl·lia, al
Camp municipal d’Esports.

13.00 h. Lliurament del premi “Encar-
nació Vilà”, a un alumne del centre es-
colar Àngel Guimerà i lliurament dels
Premis escolars “Memorial Pijoan” a
la Sala d’Actes de l’Ajuntament.

15.15 h. Partit de futbol categoria ca-
det B entre el CF Balaguer i EFAC
Almacelles, al Camp Municipal d’Es-
ports.

15.30 h. Partit de futbol sala entre el
CFS Balaguer i CFS Cervera al pavelló
poliesportiu.

16.15 h. XXVIII Cursa Atlètica “Ciutat
de Balaguer”, pels diferents carrers de
la ciutat. Sortida des de la Pl. Mercadal.

>>>
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>> DISSABTE dia 8

17.00 h. Simultànies d’escacs per
adults, amb el Mestre Fide, el cubà
Lázaro Lorenzo de la Riva, jugador de
l’equip del Balaguer que milita a 1a
divisió catalana, organitzades pel Club
Escacs Balaguer, al vestíbul de
l’ajuntament.

17.00 h. Partit de futbol categoria
juvenil entre el CF Balaguer i EF Tremp,
al Camp Municipal d’Esports.

17.00 h. Partit de futbol Sala entre el
CFS Balaguer A i CFS Arecas, al
pavelló poliesportiu.

17.30 h. Concert Festa Major amb
l’Orquestra Musicàlia al nou Pavelló.
Entrada gratuïta.

17.30 h. Tarda de lleure al Ps. de
l’Estació, amb tallers de pintura facial,
màscares de guix i xapes. Mostra de
grafitis, mercat d’intercanvi de llibres i
un tast de fruita ecològica de la regió.
Xocolatada i coca per a tos els nens.

19.00 h. Inauguració de l’exposició
“Conviure amb la por. 1938: el cap de
pont de Balaguer”. Al Museu de la
Noguera.

>>>

“Manologias” i “Inventari” actuacions

infantils per aquesta Festa Major’08
Els més joves també tin-

dran representacions tea-
trals que podran gaudir du-
rant els dies de la Festa Ma-
jor del Sant Crist 2008.

El diumenge 9, a partir
de les 18 hores, i a la Sala
d’Actes de l’Ajuntament, la
companyia peruana La San-
ta Rodilla oferirà un espec-
tacle de mim, de clown i tite-
lles, sota el títol de
“Manologias”.

El dilluns, 10 de novem-
bre, serà el clown Marcel
Gros qui oferirà el seu espec-
tacle “Inventari” al Teatre
Municipal de Balaguer a par-
tir de les 6 de la tarda, per als
menuts de la casa.El clown Marcel Gros actuarà per als més petits

Jornada de portes obertes de l’Arxiu

Històric Comarcal de la Noguera
El dilluns 10 de novem-

bre, l’Arxiu Comarcal de la
Noguera ofereix una Jorna-
da de portes obertes, des de
les 11 del matí fins a la 1 del
migdia i de les 5 de la tarda,
a les 8 del vespre.

Durant tot el dia, tothom
podrà qui vulgui podrà visi-
tar les instal·lacions per tal
de conèixer els documents
que si poden trobar i que es
conserven a l’Arxiu, així com
els diferents serveis que
presta a l’usuari.

Els espectacles infantils s’oferiran a la Sala
d’Actes de l’Ajuntament i al Teatre Municipal

Arxiu Comarcal de la Noguera
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>> DISSABTE dia 8

19.30 h. Partit de futbol entre el CF
Balaguer B i CF Organyà, al Camp
Municipal d’Esports.

19.30 h. Ball de tarda amb l’Orquestra
Musicàlia al nou pavelló. Gratuït.

20.00 h. Partit de bàsquet entre el CB
Balaguer i CB Sícoris, al pavelló
poliesportiu.

22.00 h. Representació de l’obra de te-
atre “Adulterios” de Woody Allen al
Teatre Municipal. Preus a platea: 20 e
i amfiteatre 18 e.

23.30 h. Ball de nit amb l’Orquestra
Musicàlia al Nou Pavelló.

24.00 h. Nit de versions al Pavelló Molí
de l’Esquerrà amb La Loca Histéria, La
Banda Puig i el grup local de versions,
Malaguanyats. Nit House a la carpa
Sala Club, amb els dj’s Roca, Krono,
Ufo versus Leandro Gamez. Entrada
gratuïta.

L’Esmorzar de germanor repartirà més

de 300 quilos de coca de samfaina

Esmorzar de Germanor al Mercadal el dissabte

A partir de dos quarts de
deu del matí del proper dis-
sabte  8 de novembre, i com
ja és tradicional des de fa
molts anys, es començaran
a repartir un total de més de
300 quilos de coca de sam-
faina i 100 quilos de coca de
sucre, elaborada pels pastis-
sers de la nostra ciutat, jun-
tament amb 60 litres de cer-
vesa  i 150 litres de sucs de
fruita en el decurs de l’Es-
morzar de germanor de la
Festa Major, tot coincidint
amb la celebració del mer-
cat setmanal a la plaça del
Mercadal.

En total es repartiran
més de 2.500 racions de
coca entre els balaguerins i
noguerencs que participin
de l’Esmorzar de Germanor
del Sant Crist 2008, acte es-
perat per tots els veïns.

Com cada any, més de dos mil balaguerins i
noguerencs aprofitaran la seva estada al mercat
setmanal per apropar-se a l’esmorzar de germanor
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Telèfons

618 382 661
650 604 581 E-mail: limpiezasromero@hotmail.com

Us desitja una bona
Festa Major!!

Les firetes infantils s’ubicaran, un any

més, davant del pavelló d’Inpacsa

El recinte de les firetes,
ubicat al davant del pavelló
polivalent a la zona d’Im-
pacsa, omple de llum i color
la ciutat de Balaguer durant
la tarda-nit de qualsevol dels
dies de la Festa.

Els cavallets, els cotxes
de xoc, les muntanyes rus-
ses i el popular tren de la
bruixa, les tómboles i barra-
ques de tir i tot tipus d’atrac-

cions, intenten atreure tota
aquella gent que es passeja,
observant els més petits
com gaudeixen d’unes
atraccions que no tenen la

Firetes

resta de l’any i per tant com-
petint, en la mesura que po-
den amb les joguines i acti-
vitats que realitzen durant
l’any.

El Castell de Focs a la

nova passarel·la peatonal
Esperat per tothom,

grans i petits, i per gran quan-
titat de veïns dels pobles de
la comarca de la Noguera,
que s’apleguen al voltant del
riu Segre, el diumenge 9 de
novembre a partir de les 21
hores, començarà l’especta-
cle pirotècnic del Castell de
Focs, a càrrec de la Pirotèc-
nia Igual.

Enguany, la novetat és
que els Focs es tiraran des
de la nova passarel·la

peatonal, que uneix la zona
dels Països Catalans i l’Avin-
guda Francesc Macià, per tal
de gaudir, durant mitja hora
aproximadament, d’un es-
pectacle de llum i soroll es-
pectacular.

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

Els llums, la música i les
rialles són els
protagonistes del
recinte de les firetes de
la Festa Major

La nova passarel·la

>> DIUMENGE dia 9

09.00 h. Concurs de pesca de Festa
Major, als marges del riu Segre,
organitzat per la Societat de Pescadors
Esportius de Balaguer.

10.00 h. 1er Concurs de Billar a tres
bandes “Ciutat de Balaguer”, casal de
la Gent Gran al c/Urgell.

10.30 h. Sortida des de l’Ajuntament
de la Corporació Municipal cap al San-
tuari del Sant Crist, per assistir a la
missa solemne, acompanyats pels
Macers, Gegants i Capgrossos, i la co-
bla Ciutat de Cervera.

11.00 h. Partit de bàsquet categoria
cadet masculí entre CB Balaguer i CB
Maristes al pavelló poliesportiu.

11.00 h. Missa solemne al Reial
Santuari del Sant Crist.

11.00 h. Mostra de Bonsais al vestíbul
de l’Ajuntament, fins a les 20.00 h.

12.00 h. Concurs nacional de Colles
Sardanistes, amb la Cobla Orquestra
Selvatana a la Plaça del Mercadal.

12.00 h. Exhibició de billar a càrrec del
campió del món de billar artístic, el Sr.
Valerià Parera i Sanz, al Restaurant Can
Pere i Paqui, al polígon Industrial
Campllong.

>>>
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El pavelló del Molí de l’Esquerrà acull

la Carpa Jove amb concerts i dj’s

Durant els dies de la Fes-
ta Major, del Sant Crist 2008
la gent jove de Balaguer i co-
marca podrà gaudir dels
concerts que s’han organit-
zat a la Carpa Jove que
s’instal·larà  al pavelló Molí
de l’Esquerrà, i a la carpa
annexa al camí de l’Horta
d’Amunt de la capital de la
Noguera.

Els concerts comença-
ran el divendres 7 de novem-
bre amb l’actuació de los
“Ragga Tuning”, “Victor
electric Band” i el grup “7 d
ROCK”.

Paral·lelament, en una
carpa instal·lada a la vora del

pavelló hi haurà el SantCrist
Tech, on cada dia actuaran
dj’s de diferents estils musi-
cals.

El dissabte 8 de novem-
bre hi haurà la Nit de versi-
ons, amb els grups “La Loca
Histèria”, la “Banda Puig” i
el grup balaguerí “Malagua-
nyats”.

El diumenge tancaran les

“Victor Electric Band” actuarà el divendres

actuacions al Molí de l’Es-
querrà, els grups “CTC”, “Hot
Numbers” i “Blues Fuckers”.

A la carpa del SantCrist
Tech, el divendres al vespre
actuaran els dj’s de música
tecno, “Nuria Nieto”,
“Kalero”, “Edgar Sanuy”,
“Chu-P” vs  “Nuria Guia”,
mentre que el dissabte 8 de
novembre seran els dj’s de
música house “Roca”,
“Krono”, i “UFo” vs
“Leandro Gamez”.

D’altra banda, els joves
van tenir una cita obligada
el passat divendres 31 d’oc-
tubre al nou pavelló poliva-
lent amb el macro-concert
que van oferir els grups “El
Gitano de Balaguer”,
“Muchachito Bombo
Infierno” i el grup de rock
“Des+karadas”.

Tots els concerts a la
Carpa Jove són totalment
gratuïts.

El grup Local “Malaguanyats” actuarà el dissabte

Durant les nits del
divendres, dissabte i
diumenge, els joves
tenen una cita al Molí
de l’Esquerrà

>> DIUMENGE dia 9

12.30 h. Ballada de gegants davant de
l’Ajuntament, a la Plaça del Mercadal.

12.30 h. Partit de bàsquet categoria
sènior femení entre CB Balaguer i Cb
AECS, al pavelló poliesportiu.

17.00 h. Partit de futbol entre el 1er
equip del CF Balaguer i el CE Mataró,
al Camp Municipal d’Esports.

17.30 h. Concert de Festa Major amb
l’Orquestra Selvatana al nou Pavelló.
Entrada gratuïta.

18.00 h. Espectacle familiar de mim,
clown i titelles “Manologias” de la
companyia  peruana La santa rodilla, a
la Sala d’actes de l’Ajuntament de
Balaguer. Entrada gratuïta.

19.30 h. Ball de tarda amb l’orquestra
Selvatana al Nou Pavelló. Gratuït.

21.00 h. Castell de focs artificials a
càrrec de la Pirotècnia Igual. Enguany,
el castell de focs es dispararà des de la
Nova Passarel·la.

23.30 h. Ball de nit amb l’Orquestra
Selvatana al Nou Pavelló. Gratuït.

24.00 h. Actuació de CTC, Hot
Numbers i Blues Fuckers al pavelló del
Molí de l’Esquerrà. Entrada gratuïta.

>>>
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>> DILLUNS dia 10

11.00 h. Jornada de portes obertes de
l’Arxiu Comarcal de la Noguera. Horari:
d’11 a 13h i de 17 a 20 h.

11.30 h. Ballada de gegants i
capgrossos acompanyats pels Grallers
de la Colla Gegantera. El recorregut
serà: Pl. Mercadal, Pont Nou, 1er tram
del Ps. de l’Estació, Pl. de la Sardana,
i tornar cap a la Pl. Mercadal, seguint
el mateix itinerari.

12.15 h. Taller Educatiu “La Cucafera
es fa llapisser!” a la Pl. Mercadal. Preu:
2 e. Si plou, el taller es farà a fer al
vestíbul de l’Ajuntament.

17.30 h. Concert de Festa Major amb
l’orquestra Maravella al nou Pavelló.
Entrada gratuïta.

18.00 h. Teatre familiar “Inventari” de
Marcel Gros, al Teatre Municipal.
Preus: adults, 4 e i infants gratuït.

19.30 h. Ball Fi de Festa amb l’Oquestra
Maravella, al Nou Pavelló. Gratuït.

Els gegants i capgrossos faran un total

de tres ballades durant la Festa Major

Ballada de gegants

El proper divendres 7 de
novembre, els gegants i cap-
grossos de Balaguer acom-
panyaran als escolars de la
ciutat en l’Ofrena Floral i
posterior ballada  davant del
Santuari en la que serà la
primera de les ballades de la
present Festa Major.

El diumenge, 9 de no-
vembre, Festa del Sant Crist,
acompanyaran a la Corpora-
ció Municipal cap al Santua-
ri del Sant Crist, per tal que
assisteixin a la Missa, en ho-
nor al Patró de la capital de
la Noguera i posteriorment
tornaran a acompanyar a les
autoritats fins a la Plaça Mer-
cadal on seran rebuts per
una sorollosa traca, anant
acompanyats per la Cobla
Ciutat de Cervera. La darrera
ballada serà el dilluns a les
11,30 hores.

Acompanyaran als escolars a l’Ofrena Floral, a la
Corporació Municipal al Santuari del Sant Crist i
acabaran les ballades el dilluns al matí
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Nueva Etapa, Musicalia, Selvatana i

Maravella, protagonistes del ball

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

L’envelat obrirà les seves
portes el divendres 7 de no-
vembre amb l’orquestra
Nueva Etapa que iniciarà la
Festa d’enguany amb dues

llargues sessions de ball , la
primera a la tarda a les 18.30
h, amb el Ball de la Gent
Gran, i la sessió de ball de
nit, a partir de les 23,30 ho-
res.

El dissabte 8, serà la pres-
tigiosa Orquestra Musicalia,
la responsable del concert
de tarda i balls de tarda i nit
a l’envelat ubicat al nou pa-

L’orquestra Nueva Etapa obrirà la Festa Major

velló.
El diumenge 9, l’Orques-

tra Selvatana, serà la respon-
sable de la sessió del ball de
tarda i nit, i del concert de
Festa Major a partir de les
17,30 hores.

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

Les sessions de ball del
dilluns, les tancarà l’orques-
tra Maravella amb un con-
cert i una llarga sessió de ball
fi de festa.

Totes les sessions de
ball que es fan en el pavelló,
seran amb entrada gratuïta.

L’orquestra Selvatana amenitzarà el ball del diumenge

Aquestes grans
orquestres actuaran a
l’envelat, amb concerts i
sessions de ball durant
els dies de la festa

En el marc dels projec-
tes de suport universal a
les famílies amb infants
del Departament d’Acció
Social i Ciutadania, amb la
col·laboració de l’Ajunta-
ment de Balaguer i també
del Consell Comarcal de
la Noguera, a partir del dia
3 de novembre es posa en
marxa a la Noguera el pro-
grama “Minuts menuts”.

Aquest programa està
entès com una eina per
facilitar la conciliació de la
vida personal, familiar i

laboral, oferint un servei de
guarda dels infants per
permetre als pares i mares
dur a terme aquelles
gestions i activitats que
esdevenen complicades
en companyia dels
menuts.

Hi poden accedir totes
les famílies amb infants de
0 a 3 anys.

L’horari del servei és de
dilluns a divendres, de les
17.30 a les 20.00 hores, i la
freqüència màxima d’uti-
lització és de 2 dies per
setmana, al preu d’un euro
per hora.

Aquest servei es troba
ubicat a la guarderia
Patufet de Balaguer. La
reserva de plaça s’ha de fer
el mateix dia del servei
adreçant-se al telèfon 973
447 419.

Balaguer posa en marxa el

servei “Minuts Menuts” a la

Llar d’infants Patufet

Llar d’Infants Patufet

És un nou servei de
guarda dels infants de
0 a 3 anys, per hores,
de 17.30 a 20 hores,
de dilluns a divendres
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El proper divendres 7
de novembre, el Conse-
ller del Departament de
Cultura de la Generalitat
de Catalunya, Joan
Manuel Tresserras inau-
gurarà les obres de res-
tauració del nou tram de

muralla.
Les obres s’han dut a

terme durant els darrers
mesos i han consistit en
la consolidació dels coro-
naments i protecció d’ai-
gües pluvials; la recompo-
sició i restauració dels pa-
raments de les muralles;
la consolidació de la base
de les muralles; l’excava-
ció i recerca arqueològica
de les zones grafiades i el
tancament del recorregut
existent per passera en la
zona de la Torre del bar-
ranc de la Botera.

El Conseller Tresserres

inaugura les obres de

restauració de la Muralla

Muralles de Balaguer

La inauguració tindrà
lloc aquest divendres
7 de novembre a
partir de les 9,30
hores del matí

Tot i la crisi, Firauto 2008, tanca les

portes amb satisfacció dels expositors

Uns 5.000 visitants, pro-
cedents gairebé el 70% de
Balaguer i comarca, el 25%
de la resta de Catalunya i un
5% de l’estat espanyol, van
passar durant el tercer  cap
de setmana del mes d’octu-
bre pel nou Pavelló Firal de
Balaguer per tal de presenci-
ar el certamen  monogràfic
que es celebrava a l’espai fi-
ral.

La clausura de la Fira va
córrer a càrrec de  Carme
Garrofé, Responsable de
Carreteres del Govern de la
Generalitat a Lleida.

Tot i la crisi que està
patint el sector de

l’automòbil, dins del context
de la crisi econòmica
general, els expositors van
mostrar-se satisfets dels
resultats, tot i que han estat
inferiors a les passades
edicions: “ara el comprador
s’ho pensa més abans de
decidir-se per un o altre
vehicle, ja que no hi ha
l’alegria econòmica que hi

Campionat Slot

havia en els darrers anys”, va
comentar un dels expositors
de Firauto.

Pel que fa a les activitats
paral·leles que l’organització
de la Fira formalitza per tal
d’atreure més públic a la fira,
cal destacar la continuïtat de
dos grans circuïts d’esca-
lextric a la zona alta del
pavelló firal, així com la
instal·lació d’un circuit de
karts a l’exterior del recinte, i
una mostra de karts al
vestíbul de la Fira.

El diumenge es va
celebrar el Campionat de
Slot. Hi van participar una
trentena de participants en
les modalitats de sènior i
infantil. Els guanyadors
sèniors van ser Aleix Bureu;
Dani Gómez i Roger Bureu,
mentre que en infantil el
guanyador va ser Pau
Muñoz, seguit de Andrea
Badia i Juanjo Reverte.

Firauto 2008

Tot i el descens de
vendes, els expositors
manifesten que ha estat
millor del que esperaven
en un principi

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
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Miquel Canals rep el Premi Rei

Jaume I de Protecció del Medi Ambient
El passat 10 d’octubre el

catedràtic balaguerí, Miquel
Canals del Departament
d’Estratigrafia, Paleontolo-
gia i Geociències Marines,
cap del Grup de Recerca
Consolidat Geociències Ma-
rines a la Facultat de Geolo-
gia de la Universitat de
Barcelona i al Parc Científic
de Barcelona, va rebre de
mans dels reis d’Espanya el
Premi Rei Jaume I de Pro-
tecció del Medi Ambient, en
reconeixement a la seva tra-
jectòria investigadora en l’es-
tudi de l’oceà des de la pers-
pectiva del canvi global.

El jurat, entre altres
aspectes, ha destacat la
contribució de Canals a
l’estudi del Mediterrani,
l’Atlàntic Oriental i
l’Antàrtida, i l’impacte delTots els premiats

El científic balaguerí va rebre el guardó de mans
del Rei Joan Carles I, el passat 10 d’octubre,
acompanyat de la seva família

seu treball per millorar la
comprensió dels mecanis-
mes que regeixen la
transferència del canvi
climàtic entre diferents
latituds, a més de les
reaccions del sistema
atmosfera-oceà en regions
especialment sensibles,
com ara la Mediterrània.

D’altra banda, el premi
reconeix també l’impacte i la

productivitat científica del
Grup de Recerca Consolidat
Geociències Marines dirigit
pel balaguerí Miquel Canals
a la Facultat de Geologia de
la UB, que és el grup
investigador que s’ha
dedicat a escriure més
articles que ha publicat en
col·laboració amb altres
investigadors d’àmbit
internacional.

Miquel Canals i la seva família amb els reis d’Espanya
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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.

Del 20 al 24 d’octubre
el Bus «Planeta sa Ali-
mentació Saludable» visi-
tà la població de Balaguer.

Aquest bus ubicat a
l’estació d’autobusos de
la ciutat, i durant aquests
dies va rebre la visita dels

diferents centres educa-
tius de Balaguer i
comarca, als que es
pretenia sensibilitzar
sobre l’impacte que
produeix al medi ambient
el consum alimentari.

Aquesta iniciativa
pertany a l’Obra Social de
Caja Madrid on la
preocupació pel medi
ambient i el propòsit de
contribuïr al desenvo-
lupament sostenible del
planeta són dos dels
objectius clars d’aquesta
entitat.

El Bus Planeta sa,

Alimentació Saludable, reb

els escolars de Balaguer

L’autobus situat a l’Av. Països Catalans

El Bus va estar entre
el 20 i el 24
d’octubre, a la capital
de la Noguera per
conscienciar els joves

La Residència de Sant Domènec

celebrà la seva festa, el passat dia 19
El passat diumenge dia

19 d’octubre va celebrar-se
la festa de la residència de
Sant Domènec, quan, a par-
tir de les 17 h van celebrar-se
els actes més festius amb
l’actuació del grup d’Hava-
neres l’Or de La Noguera, i el
posterior lliurament d’obse-
quis per part de les autori-
tats locals i comarcals, als
residents que han complert
els 80 anys o que han entrat
enguany i tenen aquesta
edat, com a mínim.

En l’acte es van lliurar di-
vuit reconeixements a resi-
dents que es varen emocio-
nar al sentir un petit recull
de la seva història.Festa de la Residència Sant Domènec

Creu Roja inaugura les seves Aules de

Formació amb l’ajut de la Caixa
El dijous dia 6 de novem-

bre a les 19.30h s’inauguren
les “Aules de Formació” de
Creu Roja La Noguera, al lo-
cal de la plaça Sant Salva-
dor de Balaguer.

Durant l’acte inaugural,
es signarà l’acord entre Creu
Roja i l’Obra Social «la
Caixa», pel qual «la Caixa»
concedeix un ajut econòmic
a aquesta entitat per a
sufragar les obres d’ade-
quació de les seves aules de
formació.

El centre geriàtric Sant Domènec va retre un
homenatge als 18 residents majors de 80 anys

Creu Roja



21<<P U B L I C I T A T



22>> B A L A G U E R

Des de l’Àrea de Jo-
ventut dins dels tallers
programats a l’Agenda
Semestral Jove 08-09,
està oferint un curs de
“Creació de pàgines web”
per als joves d’entre 15 i
35 anys.

L’objectiu d’aquest

curs és el de donar les ei-
nes bàsiques per tal de
que els alumnes sàpi-
guen des de comprar un
domini, fins a escollir un
servidor d’allotjament
web, passant pel disseny
d’una pàgina web i la seva
actualització.

Curs de pàgines web per a

joves de 15 a 35 anys

El curs s’imparteix a l’Ajuntament de Balaguer

Trobada dels balaguerins nascuts a

l’any 1943 per celebrar els 65 anys

Els balaguerins nascuts
l’any 1943 van celebrar el
passat diumenge 19 d’octu-
bre una festa per commemo-
rar junts el seu 65 aniversari.

Els actes començaren
amb una missa celebrada a
l’església de Santa Maria i se-
guiren amb una visita guia-
da per l’interior del temple
acompanyats per un tècnic
de turisme que els hi va ex-
plicar la formació de la ciu-
tat i les curiositats d’aquest
temple.

Abans de dinar, l’alcalde
de la ciutat, Miquel Aguilà,
els va rebre a la sala d’actes
de l’Ajuntament fent-los
entrega d’un obsequi per
recordar aquest dia i d’unes
paraules de força i ànims,
destacant la qualitat de vida
que s’ha aconseguit.

La festa es va acabar amb
un dinar al restaurant del
Santuari del Sant Crist de
Balaguer, on tots els
assistents van poder gaudir
d’una sessió de ball que va
amenitzar la jornada i
donant així per finalitzada la
festa del seu 65è aniversari.

Missa a Santa Maria,
una visita turística, la
recepció a l’Ajuntament
i un dinar amb ball, van
ser els actes de la diada

Balaguerins nascuts l’any 1943
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El passat dissabte 25
d’octubre, uns 150 ciclis-
tes de totes les edats de
la capital de la Noguera
van participar a la popu-
lar Festa de la Bicicleta.

La Festa, amb sortida
i arribada al parc de la

Transsegre, estava orga-
nitzada conjuntament per
la Regidoria d’Esports i el
Club Radical Interesport.

Els ciclistes van fer
dos recorreguts, el primer
va passar pels barris del
Secà i el Firal, i després
d’un merescut descans
van fer un segon recorre-
gut pels diversos carrers
de l’Eixample.

Al final, la Festa de la
Bicicleta 2008 va finalitzar
amb una gran xocolatada,
per petits i grans al Parc
de la Transsegre.

150 balaguerins participen a

la Festa de la Bicicleta del

passat 25 d’octubre

Molta participació a la Festa de la Bicicleta d’enguany

Durant tota la tarda
van passejar-se en
bicicleta pels
principals carrers de
la ciutat

Premi de Jovenes Investigadores a

Ferran Sabaté (IES Ciutat de Balaguer)

L’Instituto Nacional de la
Juventud i la Dirección Ge-
neral de Universidades, amb
la col·laboració del CSIC
(Consejo Superior de
Investigaciones Científicas)
convoquen anualment el
Certamen de Jóvenes Inves-
tigadores per a joves d’entre
15 i 20 anys.

En la convocatòria d’en-
guany, la XXI edició
d’aquests premis Jóvenes
Investigadores, es van pre-
sentar un total de 201 tre-
balls d’investigació d’arreu
de l’ Estat espanyol.

 Un total de 40 d’aquests

treballs foren seleccionats
per participar en la fase final
del Premi que es va celebrar
a la ciutat de Málaga a prin-
cipis del passat mes d’octu-
bre.

Els treballs seleccionats
havien d’exposar-se davant
d’un jurat format per Cate-
dràtics universitaris i inves-

IES Ciutat de Balaguer

tigadors del CSIC.
L’alumne que estudia a

l’IES Ciutat de Balaguer,
Ferran Sabaté Fornons va
presentar i exposar el seu
treball de recerca “El
Neandertal a la Roca dels
Bous. Els primers pobladors
de la Noguera”   tutoritzat per
la professora de l’IES Ciutat
de Balaguer Maria Olvido
Lorenzo i pel Director del
Camp d’Aprenentatge de la
Noguera, Antoni Bardavio.

Aquest treball històric és
un estudi d’investigació so-
bre el jaciment de la Roca
dels Bous a Sant Llorenç de
Montgai i els Homo Sapiens
Neandertals que l’ocupaven
temporal però regularment.

Aquest treball de l’alum-
ne balaguerí va ser premiat
amb un estada a un Centre
d’Investigació del CSIC i
també una dotació
econòmica de mil euros.

Ferran Sabaté Fornons

Ferran Sabaté presentà
el treball sobre el
Neandertal a la Roca
dels Bous. Els primers
pobladors de la Noguera

Dr. Josep Ma Lara Nieto
Horari de visites: dimarts i dijous

d’11 a 13h del matí, i de 18 a 20h tarda

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER • Tel. 973 448 332

URGÈNCIES i domicilis 24 hores al tel. 629 359 238
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Cubells cedeix el seu fons municipal

a l’Arxiu Comarcal de la Noguera
L’alcalde de Cubells,

Josep Roig, ha signat un
contracte per la cessió en
dipòsit del fons municipal a
l’Arxiu Comarcal de la No-
guera.

Amb aquest contracte
l’Ajuntament de Cubells
garanteix la convenient
preservació d’una part del
seu patrimoni cultural i, així
mateix, posa a disposició
dels estudiosos i dels
ciutadans en general la seva
documentació més his-
tòrica que, a partir d’ara, es
podrà consultar, a les ins-
tal·lacions de l’arxiu comar-
cal, estant a l’abast de
tothom i ben conservats.Signatura amb l’Alcalde de Cubells

Comença una nova edició de les Aules

Universitàries per la gent gran
L’acte inaugural de les

aules d’extensió Università-
ria de la Gent Gran de
Balaguer i la Noguera, va te-
nir lloc el passat dimecres a
la sala d’actes de l’Ajunta-
ment, amb l’assistència
d’En Joan Arjona, director
dels serveis educatius de la
Noguera, Montse Serra, re-
gidora de Serveis Socials de
l’Ajuntament de Balaguer i
Vicent Font, President del
Consell Comarcal de la No-
guera.

Tal i com ja han fet gran part dels municipis de la
Noguera, per tal de millorar-ne la conservació

El passat divendres
17 d’octubre l’Associació
de Dones Empresàries,
Professionals i Directives
de Lleida va entregar els
premis a l’Excel·lència
2008, que reconeixen l’ex-
celsitud en catorze disci-
plines.

Aquests premis van
destinats a dones,
empreses i iniciatives que
han destacat durant el
2008 i que representen
alguna de les catorze

categories a les quals
s’atorguen els premis.

Una d’aquestes 14
distincions és la de “Millor
esportista”, categoria a la
qual es van presentar, des
del Consell Comarcal de
la Noguera, dues candi-
datures: la de  Carme
Millán i la de Mireia San-
tesmasses, destacades
esportistes de la nostra
comarca.

L’esportista Mireia
Santesmasses va rebre el
premi a la “Millor espor-
tista”, per la seva carrera
esportiva en les modali-
tats de BTT, triatló i duatló.
Carme Millán va ser
reconeguda amb l’accès-
sit d’aquesta mateixa
categoria, per tota la seva
trajectòria esportiva.

Dues balaguerines premiades

amb els Premis FUNDE en la

modalitat esportiva

Premis FUNDE

Mireia Santesmasses i
Carme Millán
guardonades per la
seva trajectoria
esportiva

Acte inaugural
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El Consell organitza unes jornades

sobre l’ocupació del Front del Segre

L’any 2007 el Consell
Comarcal  va posar en
marxa la recollida selecti-
va de la fracció orgànica
dels residus municipals,
amb un èxit notable d’ac-
ceptació per part de la ciu-
tadania i dels productors
implicats.

Ara la voluntat és
arribar a totes les llars de
la comarca per facilitar la
correcta separació dels
residus en el seu origen,
amb un imant de nevera
que recull informació útil
per resoldre dubtes per
fer la tria dels residus.

El Consell reparteix imants

informatius del reciclatge

Imant informatiu

Presentació de les Jornades

El Consell Comarcal amb
motiu de la commemoració
del 70è aniversari de l’ocu-
pació militar al front del
Segre, es celebren una sèrie
de conferències i activitats a
la comarca de la Noguera per
analitzar i difondre aquests
fets de la nostra història més
propera atès l’impacte que
van tenir per a la nostra co-
marca.

Els actes començaran a
partir de les 12 del migdia del
dissabte 8 de novembre,
amb la inauguració d’una
exposició de material bèl·lic
i documentació de l’època al
Casal de Camarasa.

Posteriorment es pro-
nunciaran quatre confe-
rències en què es fa un
recorregut en el temps a
partir de l’ocupació a les
nostres terres.

Els actes s’iniciaran amb una exposció de material
bèl·lic al Casal de Camarasa, que s’inaugurarà el
proper dissabte 8 de novembre a les 12 del migdia
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Promotors turísitics al Parc Astronòmic

i al Centre d’Observació del Montsec
Diversos directors dels

Centres de Promoció Turís-
tica de Turisme de Catalunya
a l’estranger (CPT) van tenir
la primera presa de contacte
amb els projectes que el
Consorci del Montsec està
duent a terme en aquest in-
dret geogràfic per al seu de-
senvolupament econòmic i
turístic.

Concretament aquest
grup de promotors van visi-
tar el Centre d’Observació de
l’Univers (COU), i el Parc As-
tronòmic del Montsec
(PAM).

El Centre d’observació,
serà inaugurat el proper ge-
ner del 2009.Visita dels directors dels CPT al Montsec

La Direcció del Consorci del Montsec anuncia que
l’Observatori s’inaugurarà el gener del 2009

El dissabte dia 18
d’octubre va tenir lloc a
Menàrguens la festa de
retrobament de totes
aquells fills o persones
que viuen a Menàrguens
de la Generació del 58. Els
21 congregats  amb les
seves respectives pare-
lles van gaudir de records
i anècdotes al voltant
d’una sèrie d’activitats

organitzades per una co-
missió.

El retrobament es va
dur a terme davant les
escoles Joan Ros Porta
tot seguit, amb autocar,
es va visitar l’ermita de
Santa Creu per tal de
poder gaudir dels retau-
les exposats realitzats
per en Ramon Josa,
acabant amb dinar i ball.

Retrobament de la Generació

del 58 de Menàrguens

Festa dels nascuts l’any 1958 a Menàrguens

Tartareu organitza un curs de lectura

per adults amb l’escriptora Mercè Ibarz
A través de l’Institució de

les Lletres Catalanes, el pas-
sat 1 de novembre, la Biblio-
teca de Tartareu, en el taller
de lectura per adults va aco-
llir una xerrada de l’escripto-
ra Mercè Ibarz, autora del lli-
bre “La palmera de blat”,
amb una bona assistència
de públic tot i ser un dia fes-
tiu.

Nascuda a Saidí, és lli-
cenciada en Ciències de la
Informació i professora a la
Universitat Pompeu Fabra de
Comunicació Àudio-visual.

Mercè Ibarz a Tartareu
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La cuina de la Noguera present al

Salone del Gusto de Torí a Italia

La Sentiu organitza la
Butisolidària, un concurs
del joc de la butifarra, per
tal de recaptar fons per la
marató de TV3.

El concurs se celebra-
rà el proper 15 de novem-
bre, a partir de les 4 de la
tarda.

Els participants abo-
naran un total de 20 eu-
ros per inscripció, i 22
euros pels que assisteixin
al sopar que es farà un
cop acabat el concurs de
butifarra. Els guanyadors
del concurs s’enduran un
pernil de premi.

Butisolidària a la Sentiu per

recaptar fons per la marató

La Sentiu

Noguera Cuina al Salone del Gusto de Torí

L’associació Noguera
Cuina, ha estat present al
llarg dels dies 23, 24 i 25 d’oc-
tubre al Salone del Gusto de
Torí (Itàlia).

Noguera Cuina ha estat
representada amb tres plats
proposats per tres dels
restaurants de l’Associació:
Arròs amb carabassa i
bacallà, del restaurant Lo
Ponts, Xai a la mel del
Montsec i bolets, del
restaurant Cal Xirricló de
Balaguer, i Textures de llet,
mel i cítrics, del restaurant
La Solana de Foradada.

Francesc Molins es va
encarregar de la Sala, on es
van sevir els plats, i Josep
Espuga i  Ricard Zamora es
van cuidar de la realització
del menú proposat, donant
a conèixer la cuina i
productes de la nostra terra.

L’Associació Noguera Cuina va presentar tres plats:
Arrós amb carabassa i bacallà, xai a la mel del
Montsec i bolets i textures de llet, mel i cítrics
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La Biblioteca de Balaguer us recomana

la lectura dels següents llibres

A Utajima, una petita illa
japonesa de pescadors
apartada de la civilització, en
Shinji, un pescador de 18
anys, de família molt humil,
s’enamora de la Hatsue, la
filla del vell i ric Teru, que
acaba de tornar al poble. Un
amor que sembla impos-
sible en aquest món primi-
tiu en què sobreviu una
comunitat de pescadors.

Una sensibilitat extraor-
dinària, i la remor de les ona-
des, sempre present, com
a música de fons d’aquesta
preciosa història d’amor.

Per primera vegada en
català, una de les més
belles històries d’amor la
literatura mundial. L’autor,
Yukio Mishima (Tòquio,
1925-1970), és considerat
un dels autors cabdals de
la literatura japonesa i
mundial.

El racó del poeta

La remor de les onades

Autor: Yukio Mishima

Gènere: Novel·la
sentimental

Los griegos

Autor: Paul Cartledge

Gènere: Història
antiga

Lluny del meu país

Autor:Pascal Francotte

Gènere: infantil
(a partir de 6 anys)

Aquesta obra ens
ofereix una introducció a
la cultura i la civilització de
l’antiga Grècia. L’autor Paul
Cartledge, professor a la
Universitat de Cambridge
i reconegut hel·lenista, ens
brinda un relat amè sobre
l’esplendor i decadència
de la Grècia clàssica a
través de les vides de
quinze homes i dones
protagonistes de la
història: Homer, Safo,
Clístenes, Artemísia,
Pèricles, Aspàsia, Sò-
crates, Epaminondes,
Aristòtil, Olímpia, Alexan-
dre el Gran... L’obra esdevé
un recorregut al llarg dels
anys durant els quals es
formà la civilització occi-
dental i es construïren els
fonaments de la filosofia,
la ciència, la política i l’art
moderns.

Una nena africana
enyora el seu pare que ha
hagut de marxar del país.
A més, la violència inunda
els carrers.

Entre la separació fami-
liar i l’horror de la guerra,
comença a perdre l’es-
perança de recuperar la
felicitat.

Al final, sorgeix l’opor-
tunitat de reunir-se amb el
seu pare i deixar enrere el
conflicte bèl·lic del seu
país, però  al mateix temps,
també ha de deixar enrera
la família, els amics, la seva
casa...

Una experiència cor-
prenendora de l’experièn-
cia de viure una guerra i de
viure un exili, vist  i explicat
des dels ulls innocents
d’una nena, qui li ha tocat
viure aquesta situació tant
difícil.

Miquel Trilla

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

Indesinenter
L’aura del turó

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

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

Bull per si mateixa
la força que allí es viu.
Músiques corals
ressonen constantment al seu entorn
i concerts de violí
segellen el lirisme
que conformen a l’ensems
l’instint del benestar
i el goig mateix del viure.
Es condensen els records.
Tel·lúriques corrents,
passat i present ajunten,
en la lluita frec a frec
entre passions i desitjos.
L’atzar no té sentiments.
Acuden mil llavors
al terra de la vida
que mai germinaran.
El turó però,
dilueix al cent per cent
el magma que tots som
en el goig espiritual.

NOTÍCIESoD’ENTITATS
Pla de Desenvolupament Comunitari

ASSOCIACIÓ CASAL PERE III
Dissabte 8 de novembre
• Vincles: A les 18.00h, taller de
panellets a càrrec de membres del
Casal i la col·laboració de les Dones
d’Almatà.
• Festa Major Alternativa: A les
20.00h, Debat sobre la situació del
Casc Antic de Balaguer.

Generalitat de Catalunya
Departament de Governació
i Administracions Públiques

ASSOCIACIÓ DONES D�ALMATÀ
Dissabte 29 de novembre
•A les 17.30h al casal cívic del Carrer Miracle,
subhasta pro-marató TV3. Objectes artesanals,
bufandes, mantes, tovalloles, pachword, etc.
Finalitzarà amb un berenar per tots els
participants. Els diners que s’obtindran amb el
berenar aniran també a la Marató. Cal que
s’apuntin qualsevol tarda a la botiga solidaria
(davant casal cívic)

Dissabte 15 de novembre
• Festa Major Alternativa: A les 20.00h,
Taula rodona sobre el jovent de La
Noguera amb la participació de diverses
entitats de joves de la comarca.
A les 22.00h, concert i concurs de
Garrotins.
Dissabte 22 de novembre
• Vincles: A les 20.00h, Taller de Tam-tams
a càrrec de Moussa Kande.

ASSOCIACIÓ CERCLE
OBERT
Diumenge 16 de
novembre
• Concert de Rock a l’espai
d ela factoria del ritme (Pol.
Ind. Campllong) a partir de
les 18h. Actuaran Kaharne
i Adult Tarats, entre altres.
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Dins el projecte
Nascuts per Llegir, la
Biblioteca Margarida de
Montferrat  va dur a
terme, el 18 d’octubre,
una nova activitat adre-
çada als infants d’entre 1
i 4 anys. Aquest cop, una

quarantena d’assistents
van poder gaudir de
l’activitat Pica plat a
càrrec de Roser Ros. En
un silenci absolut i totes
les orelles atentes a les
seves explicacions, la
narradora va introduïr
poesies de Maria Mercè
Marçal i Miquel Desclot,
entre d’altres, barrejades
amb cançons populars i
tot ben amanit amb un
joc de plats, coberts,
davantals i tot el
necessari per tenir la
taula a punt.

Nascuts per llegir porta

l’activitat Pica Plat a la

Margarida de Monferrat

Pica Plat amb Roser Ros

Roser Ros va ser
l’encarregada de
dirigir aquesta nova
activitat dins del
projecte educatiu

L’Impic ofereix un curs d’iniciació a la

música per mestres de llars d’infants

El passat dissabte 25
d’octubre, l’Institut Munici-
pal Progrés i Cultura de
Balaguer va organitzar un
curs «Ara farem música!»,
adreçat a professors/es de
llars d’infants, de Balaguer i
comarca, a les aules de l’es-
cola municipal de música. El
curs, de 7 hores de durada
va anar a càrrec de la profes-
sora i pedagoga musical,
Laia Pujol, que oferí un curs

Entre el repertori del curs
es va treballar la cançó
tradicional d’arreu; músi-
ques d’autor especialment
composades per al pro-
grama; exercicis de
motricitat creats especial-
ment per al programa;
audicions de música
clàssica adaptades per a
nens molt petits i dansa
tradicional d’arreu.

Al curs, que va ser
presentat per la vice-
presidenta executiva de l’
Impic, Mar Roldán, hi van
assistir una vintena de
docents de les diferents llars
d’infants de la comarca.

molt pràctic de com aplicar
la música i la dansa a les
aules d’alumnes de 0 a 3
anys.

És tracta d’una iniciativa
que pretén formar als
diferents professionals de
les llars infantils i/o
guarderies i que els facilitarà
eines de treball per ajudar i
afavorir el desenvolupament
dels nens i les nenes a través
de la música.

Presentació del curs «Ara Farem Música»

Les aules de l’Escola de Música van acollir el curs
“Ara Farem Música” adreçat al personal docent de
les diferents llars d’infants de la Noguera
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Mes de 200 persones a la presentació

del nou llibre de Josep Maria Morell

El passat diumenge 26
d’octubre, la Sala d’Actes de
l’Ajuntament es va omplir de
gom a gom per la presenta-
ció del llibre “La cuina del co-
nill” del gastrònom balague-
rí, Josep Maria Morell. Un lli-
bre de 90 receptes amb prò-
leg del Conseller del Depar-
tament d’Agricultura de la
Generalitat de Catalunya,
Joaquim Llena, que també

monotemàtic. Conill a la bra-
sa, fregit, bullit, farcit, esto-
fat, guisat, amb naps, amb
salsa de canyella i pinyons
torrats o amb carxofes, són
algunes de la gran quantitat
d’utilitats culinàries que po-
dem donar al conill.

Llena destaca que cal po-
tenciar el conill, una carn que
atravessa problemes de
consum i que des de tots els
estaments s’està treballant
per la seva potenciació a tra-
vés de campanyes, concur-
sos, i també amb l’edició
d’aquest llibre del cuiner
Josep Maria Morell de
Balaguer.

va ser l’encarregat de presen-
tar el llibre, acompanyat de
Vidal Vidal, director de la
col·lecció Catxipanda de lli-
bres de cuina, que edita Pa-
gès Editors, de l’Alcalde de
Balaguer, Miquel Aguilà, i del
Director dels Serveis Educa-
tius de la Noguera, Joan
Arjona.

Com diu Joaquim Llena
en el pròleg, el llibre és

Morell acompanyat de les autoritats a la presentació del llibre

A la comarca de la
Noguera el Voluntariat va
iniciar-se l’any 2006, amb
un total de 20 parelles
lingüístiques a Balaguer.

El 2007 el nombre de
parelles va ser de 18,
també a Balaguer, i aquest
any 2008 s’ha arribat a un
total de 27 parelles a
Balaguer, Artesa de Segre
i Vallfogona de Balaguer.

Pel que fa a les
entitats i organismes de
la comarca que s’hi han
adherit cal esmentar els
ajuntaments de Balaguer
i Vallfogona de Balaguer,
la Creu Roja de la
Noguera, el Casal Pere III-
Ateneu de Balaguer i el
Consell Comarcal de la
Noguera.

De cara al proper any
2009 es preveu que els
alumnes dels cursos de
nivell inicial de català que
s’estan impartint a la
comarca puguin com-
plementar el seu apre-
nentatge amb la col·la-
boració del tot el
voluntariat.

El Consell promou les parelles

lingüístiques per potenciar el

català entre els nouvinguts

Consell Comarcal de la Noguera

El Consell té la
col·labobració de
diferents ajuntaments
i entitats de la
Comarca

El Conseller d’Agricultura de la Generalitat de
Catalunya, Joaquim Llena va ser l’encarregat de
presentar el llibre de “La cuina del conill”
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Els alumnes del CEIP Gaspar de

Portolà visiten l’Espluga de Francolí
Uns 79 alumnes de Cicle

Mitjà de l’Escola Gaspar de
Portolà de Balaguer, acom-
panyats de 6 professors van
fer una sortida a l’Espluga de
Francolí el passat dia 21 d’oc-
tubre.

Tots els alumnes i
dividits en quatre grups van
començar les activitats amb
la visita a les Coves de
L’Espluga, les setenes més
llargues del món formades
en conglomerats.

Durant la visita guiada
els alumnes van descobrir
l’evolució humana des del
Paleolític fins l’actualitat a
través de recursos didàctics
com àudio-visuals, foto-
grafies, gràfics i diorames.
L’Escola va seguir les
activitats amb la visita al
Museu de la Vida Rural
instal·lat a l’antiga casa pairal

CEIP Gaspar de Portolà

Els alumnes i professors van visitar les coves on van
conèixer l’evolució de la vida humana, el Museu de
la Vida Rural i la Fàbrica de galetes Cobo

de la família Carulla i
documentada en el segle
XVII, on els alumnes van
descobrir els treballs i les
eines que utilitzaven els
nostres avantpassats en la
pagesia, incidint en els
conreus mediterranis com el
blat, la vinya i l’olivera.

Una altra de les
activitats va ser la visita a la
Fàbrica de Galetes Cobo, on
s’elaboren els tradicionals

carquinyolis i banos de
l’Espluga.

Els alumnes van poder
veure en directe el procés
d’elaboració d’aquests
dolços, amb les corres-
ponents explicacions dels
pastissers, on també van
poder degustar i comprar
aquest postre típic de
l’Espluga, per emportar-se a
casa un record ben dolç de
la sortida escolar.

Excursió a l’Espluga de Francolí
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El proper dissabte 8
de novembre, a les 10 del
vespre, el Teatre Munici-
pal acollirà la representa-
ció de l’obra “Adulterios”
de Woody Allen, dirigida
per Verónica Forqué i in-
terpretada per Maria
Barranco, Miriam Diaz
Aroca, Fermí Herrero,
Fernando Acaso i Palo-

ma Bloyd.
“Adulterios” arranca

amb un fet seriós i dra-
màtic per una famosa
psiquiatra de Nova York,
quan descobreix que el
seu marit li es infidel. A
mesura que avança la tra-
ma, les sospites i els en-
ganys van complicant la
situació dels personatges
donant un gir inesperat a
l’obra.

Obra que aporta acció
continua en temps real,
brillants i divertits diàlegs
i unes agudes observaci-
ons sobre el sexe i la infi-
delitat dins de la comè-
dia.

Miriam Diaz Aroca i Maria

Barranco porten l’obra

“Adulterios” al Teatre

Obra «Adulterios»

L’obra “Adulterios” es
representarà el
proper dissabte 8 de
novembre a partir de
les 10 del vespre

“Conviure amb la por: 1938, el cap de

pont de Balaguer” al Museu Comarcal

El proper dissabte 8 de
novembre, a les 19h, s’inau-
gurarà al Museu de la No-
guera l’exposició «Conviure
amb la por: 1938, el cap de
pont de Balaguer». La mos-
tra compta amb el patrocini
de l’Ajuntament de Balaguer,
el Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació i el
d’ Interior, Relacions Institu-
cionals i Participació-Memo-
rial Democràtic de la Gene-
ralitat de Catalunya.

L’exposició que es
presenta al Museu de la
Noguera agafa com a fil
conductor el diari d’un
personatge balaguerí de
l’època, Camilo Cava
Balcells, advocat i periodista,
que durant tot aquell període
i des de dins la ciutat, va
escriure pacientment una
crònica del dia a dia al cap
de pont de Balaguer. La visió
d’un testimoni civil que ens
arriba des de setanta anys de
distància i que reflecteix la
por, la impotència i el
cansament d’una població
desgastada i trista.

Acompanyen el relat
imatges, objectes i
documents de diversos fons
i arxius, entre els que cal
destacar els fons de l’Arxiu
Comarcal de la Noguera i la
col·lecció de la família Cava

de Balaguer.
La mostra anirà

acompanyada de l’edició
d’un catàleg que recull els
textos d’en Camilo Cava,
seleccionats per la seva
besnéta Mar Mampel Cava,
i acompanyats per un dens

estudi històric realitzat per
l’historiador  balaguerí Josep
Pla i Blanch.

Igualment s’ha elaborat
una proposta didàctica, que
està adreçada  als diferents
grups escolars, per mostrar
part de la història.

L’exposició commemorativa s’inaugurarà aquest
dissabte 8 de novembre, a partir de les 7 de la
tarda, al Museu de la Noguera

“Conviure amb la por: 1938 el cap de pont de Balaguer”
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Ermitanyos supera el seu rècord de

participants amb més de 600 ciclistes
El passat diumenge 26

d’octubre va tenir lloc la no-
vena  edició de la prova es-
portiva ciclo-turística
“Ermitanyos 2008”, una pro-
va que consisteix en recór-
rer un total de 90 quilòme-
tres, amb sortida des de
Balaguer i que visita tres de
les ermites de la geografia
noguerenca, com són la de
Santa Maria de Cérvoles, al
terme municipal d’Os de
Balaguer, la de la Mare de
Déu de Montalegre, al terme
municipal de Les Avellanes-
Santa Linya i la de Sant Jordi
a Camarasa.

Els més de 600 partici-
pants, es van concentrar a
primera hora del matí al Parc
de la Transsegre, i després
de pujar la primera de les er-
mites van gaudir d’un bonErmitanyos 2008

BTT >>La bona climatologia va fer que fossin més
de 600 els participants a la prova de BTT que
enguany ha arribat a la seva novena edició

esmorzar preparat per l’orga-
nització, el Club Radical
Interesport BTT de Balaguer.

Després de l’esmorzar, a
base de pa amb tomata, em-
botits, torrons i fruits secs,
com tot tipus de begudes
isotòniques, van dirigir-se
cap a Montalegre, on les for-
ces començaren a faltar a
bona part dels participants,
ja que els metres de desni-

vell acumulats ja comença-
ven a ser quantiosos.

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

Després d’una merescu-
da dutxa els ciclistes van po-
der dinar al parc de la Trans-
segre.

Participants a la Ermitanyos 2008
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Concurs i demostració de billar a tres

bandes durant les Festes del Sant Crist

ATLETISME >>El proper
dissabte 8 de novembre,
dins de les festes del Sant
Crist 2008, es celebrarà la
28 ena edició de la Cursa
Atlètica del Sant Crist, or-
ganitzada pel Club Atlètic
Maratonians del Segre.

La cursa començarà a
partir de les 16,15 hores
amb un doble recorregut,
un pels més ràpids de deu
quilòmetres i un altra de
dos; i un pels més me-
nuts de quatre-cents me-
tres.

La Cursa Atlètica del Sant

Crist se celebra el dissabte 8

Cursa Atlètica

Billar al Casal d’Avis

El proper diumenge 9 de
novembre, i a partir de les 10
del matí, i dins dels progra-
mes previstos durant les
Festes del Sant Crist 2008,
el Casal de Gent Gran de
Balaguer acollirà el primer
Concurs de Billar a Tres ban-
des i Lliure “Ciutat de
Balaguer”.

Aquest acte és obert i
gratuït per a tot el públic.
D’altra banda, el mateix
diumenge a partir de les 12
del migdia, el Restaurant
Can Pere i Paqui, situat al
Polígon Campllong de
Balaguer, oferirà una exhi-
bició de billar a càrrec del
Campió del món de billar
artístic, Valerià Parera,
conegut per les seves
aparicions televisives al
programa “Nadal a Tres
Bandes”, que ofereix TV3.

BILLAR >>El mestre Valerià Parera farà una
demostració de billar artísitc al Restaurant Can
Pere i Paqui, el diumenge a les 12 del migdia
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El Cristec Balaguer perd a la pista de

l’Esplugues per 4 a 3, en un bon partit
El Cristec perd a la pista

de l’ Esplugues, per 4 gols a
3, en partit corresponent a
la 6a jornada de la nacional
«B».

Els balaguerins donen
una bona imatge davant el
segon classificat de la
competició, i uns dels
aspirants per a l’ascens, però
cauen finalment derrotats a
l’encaixar un gol a manca de
10 segons per a la conclusió.

Els locals van avançar-se
de seguida en el marcador
(min. 3), però el Cristec no
es va arronsar i, amb un joc
basat en una ordenada
defensa i ràpides contres, va
començar a crear problemes
als de casa. Cristian, després
d’una jugada d’estratègia, va
empatar l’encontre, però
l’Esplugues en la darrera
jugada del primer període va

Un moment de joc del Cristec

FUTBOL SALA >> Els homes de Jaume Canal van
perdre el partit en els darrers segons del partit,
quan els locals van poder trencar l’empat a 3 gols

situar el 2 a 1 amb els que es
va arribar al descans.

La igualtat va ser la
tònica de la segona part. De
nou Cristian (min. 31) va
establir l’empat i les oca-
sions s’anaven succeïnt per
ambdós bàndols.

A un doble transformat
pels barcelonins, va seguir
un de transformat per Víctor,
quan només restaven 30
segons per a la conclusió.

Semblava que l’empat seria
el resultat final d’aquest
emocionant partit, però de
nou l’infortuni en el tram
final dels encontres es va
cebar en els balaguerins que
van veure com els de casa
marcaven el gol de la victòria
a manca de 10 segons per a
finalitzar el partit aprofitant-
se d’un rebuig en pròpia
porta de la defensa de l’equip
dels de La Noguera.

Plantilla Cristec 08-09
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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

Classificació

Tercera Divisió

1. Espanyol B ............ 25

2. Hospitalet(-1) ....... 24

3. Manlleu ................. 20

4. Reus(-1) ................ 19

5. Santboià ................ 19

6. Cornellà ................ 19

7. Blanes(-1) ............. 17

8. Amposta ............... 16

9. Europa ................... 16

10. Vilanova .............. 15

11. Mataró ................ 13

12. Prat(-1) ................ 12

13. Cassà(-1) ............ 12

14. Balaguer ............ 11

15. Palamós .............. 11

16. Premià(-1) .......... 11

17. Rapitenca .............. 8

18. Pobla Mafumet ..... 7

19. Vilajuïga(-1) .......... 7

20. Banyoles(-1) .......... 4

Propers encontres

09/11/2008 --  17h.

Camp de Balaguer

Balaguer| Mataró
-------------------------------------

16/11/2008  --  12h.
Camp Municipal

de Premià

Premià| Balaguer

Golejadors del

C.F. Balaguer

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

El centrecampista
andorrà, Marc Pujol
està mostrant-se com
un dels homes clau de
la plantilla d’aquest
Balaguer 2008-2009, i
amb 3 gols ja és un
dels màxims gole-
jadors de l’equip.

Els gols de Marc
Pujol, han estat molt
importants per l’equip
vermell.

Marc Pujol

El Balaguer suma un valuós punt al

camp del líder, l’Espanyol B (1-1)

FUTBOL >>Els de
Balaguer van mostrar-se
superiors, millorant la
solidesa defensiva que
no havien tingut en els
darrers partits

26/10/2008

BALAGUER 0

REUS 1

El Balaguer va aconse-
guir un important punt al
camp del líder, l’Espanyol B,
empatant a un gol el partit
del passat diumenge.

Tot i perdre davant el
Reus, l’anterior jornada,
l’equip ha mostrat una im-

cador, amb una sòlida defen-
sa i jugant al contraatac, cosa
que va aprofitar Marc Pujol,
marcant el 0-1 al minut 29.

L’espanyol va presionar
més a la segona part del par-
tit, però els balaguerins van
defensar-se bé, fins al minut
72, quan Jordi Tarrés acon-
seguia trencar la línia defen-
siva per aconseguir el gol
que donaria el resultat d’em-
pat definitiu.

Aquest diumenge, els
homes que entrena David
Capdevila rebran al Camp
Municipal, al Mataró, un dels
històrics de la categoria que
es troba a la meitat de la tau-
la classificatòria, i que una
victòria local faria que l’equip
es col·loqués a la zona cò-
moda de la classificació per
davant dels del Maresme.

portant millora defensiva, i
només la mala sort, va fer
que els tarragonins s’empor-
tessin els tres punts del
Municipal.

Pel que fa al partit dispu-
tat a Sant Adrià, els balague-
rins van avançar-se en el mar-

Isaac Solanes en una jugada

02/11/2008

ESPANYOL B 1

BALAGUER 1

Carlos Romero va jugar un bon partit
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El C.B. Balaguer perd el cinquè partit

consecutiu tot i millorar en defensa
El C.B.Balaguer continua

fent un gran treball defensiu
en tots els partits, però in-
comprensiblement no té la
recompensa en atac.

El partit del passat dis-
sabte  enfront el Gispert Fin-
ques-La Palma va ser un clar
exemple d’un equip que ho
dóna absolutament tot, però
que té la sort d’esquena a
l’hora d’atacar.

El partit va ser força igua-
lat, amb un equip visitant que
va jugar molt bé les seves
cartes i va ser capaç d’endur-
se la victòria.

El Balaguer no va deixar
d’intentar-ho, però tenia
molts problemes a l’hora
d’atacar, errant bàsquets
molt clars durant tot l’encon-
tre.

Al final, els balaguerinsUna jugada del C.B. Balaguer

Els balaguerins van perdre per 49-56, al pavelló
poliesportiu davant el Gispert Finques-La Palma, en
la setena jornada de la Segona Catalana

van caure per 49-56, i des-
prés de guanyar els dos pri-
mers partits de la tempora-
da, ara porta cinc derrotes
consecutives.

Pel Balaguer, els màxims
anotadors van ser Sergi
Nadal amb 10 punts; Sergi
Martí amb 9; i amb 6 punts
Xavi Creus, Pamadou i Pere
Rúbies.

Els jugadors de l’equip

de la Noguera jugaran
diumenge a Rubí davant el
Sant Jordi, un rival que ara
per ara està ocupant la zona
alta de la taula classificatòria.

Tot i això, l’equip és
conscient que aquesta
situació de mala sort, es pot
capgirar, ja que setmana rera
setmana deixa els seus rivals
amb marcadors molt
baixos.

Plantilla C.B. Balaguer 08-09
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El Tennis Taula femení líder amb cinc

victòries en cinc partits jugats
El Balaguer-Villart Logís-

tic va refermar dissabte pas-
sat el seu lideratge a la Divi-
sió d’Honor Estatal Femeni-
na guanyant a la seva pista
del Pavelló Molí de l’Esquer-
rà de Balaguer a l’equip basc
del T.M. Irún Leka Enea per 4
a 2, essent el cinquè partit
jugat i el cinquè partit gua-
nyat.

Ara la nova cita a la
competició de Lliga del
Balaguer-Villart Logístic no
serà fins el dissabte dia 15
de novembre, a les 11h al
Pavelló Molí de l’Esquerrà de
Balaguer, on s’enfrontaran a
un altre equip basc, el
Lankide-Gasteiz.Tennis Taula femení

Inaugurat el Centre de BTT Montsec

amb  19 rutes i 490 kilòmetres

BTT >> El passat 30 d’oc-
tubre de 2008 s’inaugurà el
Centre BTT Montsec-La No-
guera, primer Centre de BTT
de les comarques de la pla-
na de Lleida homologat per
la Federació Catalana de Ci-
clisme i membre de la «Xar-
xa de Centres BTT Cata-
lunya» de Turisme de
Catalunya. El Centre BTT
oferirà un total de 490 kms
de circuits senyalitzats que
estan distribuïts entre dinou
rutes diferents.

TENNIS TAULA >>Les balaguerines van imposar-se
per 4-2 a l’equip basc Tenis Mesa Irún Leka Enea

El passat cap de set-
mana, la ciutat de
Balaguer va acollir una
nova edició del campio-
nat de Catalunya de pes-
ca en aigua dolça del grup
A, o sigui de la categoria
més superior que existeix
en pesca.

Xavier Carreres,
representant del comitè
de la federació catalana de
pesca, va manifestar que
era  el millor indret de
Catalunya per practicar

aquesta modalitat ja que
el riu Segre, al seu pas per
Balaguer és idíl·lic i
permet practicar aquest
esport còmodament.

En un sol dia, els 40
participants de tot
Catalunya varen pescar
un total de 4.000 peces,
essent un resultat molt
important a destacar per
la pròpia organització.

També varen aprofitar
per agrair a  la societat de
pescadors esportius de
Balaguer que s’han
preocupat de tota la
organització i coordinació
de la prova i van anunciar
que pel proper any 2009
s’augmentaran les proves
de competició de pesca
d’èlit concursades a
Balaguer.

El riu Segre, al seu pas per

Balaguer, acull el Campionat

de Catalunya de pesca

Campionat de Catalunya de Pesca

PESCA >>Els millors
pescadors catalans es
reuniren a Balaguer
en el Campionat de
Catalunya del grup A

Centre BTT
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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.

Sabent que esteu bé de
salut, passo a explicar-te
com va anar la cosa. Com
dius a la teva carta,
certament és difícil
d’entendre que en lloc de
creuar l’Atlàntic per enèsima
vegada, ens consolem fent
una travessa molt
incompleta del terreny de la
pell de brau que és la
península. El meu estat de
salut i ànim, necessitava
alguna cosa més llunyana en
aquets dies tan gloriosos per
la nostra classe dirigent.
Tots confiaven en la duració
eterna  del totxo i
especulació. Itàlia anava ja
darrera nostre, França sentia
el nostre alè al clatell i
Alemanya no estava
tranquil·la pel prop que ens
veia. Només un “mitinero” -
perquè això és-, pot dir

Benvolgut amic.
C.G.A.

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

aquestes bajanades, i les ha
dit el nostre Presidente del
Gobierno. Ara no el volen
enlloc i l’economia pinta
bastos. S’ha perdut molta
confiança i caldrà veure com
i quan es recuperarà. La gent
es va mentalitzant que venen
dies molt negres... i llargs.
Tothom parla i pensa en
quins i quants traus
s’hauran de fer al cinturó per
superar aquets tràngol.
Facin el que facin la part
productiva  ha de passar-la
molt malament per culpa
d’una falta de previsió de
tots plegats, i ja saps que
quan en una nació s’ajunta
una subproducció amb un
subconsum la patacada és
segura. Jo desitjo de tot cor
que no sigui aquest el cas
d’Espanya pel bé de tots.

D’una manera molt

ràpida hem vist un canvi de
color en la vida diària, i qui
més i altres menys, han de
refer amb incertesa els
números de casa seva. Als
qui no caldrà fer res, és a la
classe política, que amb els
seus sous i les seves
prebendes de càrrec li
continuaran caient els euros
amb una  abundància per
ells sempre petita, quasi
escarransida. Cal veure en
quin entusiasme s’han
abraçat amb el capitalisme
en tots els aspectes, com
vols que entenguin al poble?
Dels partits conservadors o
de dreta -que poc m’agrada
aquesta paraula-, jo ho puc
entendre, però dels dits
d’esquerra no ho vull
entendre. Han perdut el
nord i tota idea del somni del
poble per un futur millor
seguint als seus líders que
cada dia són una mica més
petits i amb menys carisma
per entusiasmar. I és normal
que passi perquè quan el cor
es barreja amb la butxaca de

la manera en que ho fan ells,
no es dóna temps per
esperar als que queden
endarrerits, que de segur,
eren dels seus. Som mal que
ens pesi un peça més del
trencaclosques d’aquest
món globalitzat sense límits
en la seva cobdícia. No han
sabut, volgut o pogut
controlar al capitalisme més
especulatiu i sense
escrúpols, per tan sense ser
culpables, sí que al menys
són mers comparses
d’aquest drama.

En aquest emboirament
interessat i sectari de TV i
diaris no paren de barrejar-
hi les nostres quatre barres.
Després de més de trenta
anys de democràcia, veiem
la barallada pel
protagonisme dels xiquets
del Saura i els d’Esquerra per
la dignificació del
Companys. Dos dits més
enllà, a nivell d’Estat, el jutge
Garzón va remenant papers
i terra, per fer renàixer
records i rancors, desconec

si per a bé o per a mal,
oblidant-se potser, de les
quatre-centes mil causes
judicials que estan per
solucionar. Ara el que toca
és viure la Festa Major del
Sant Crist, te’n recordes?,
amb l’alegria que les
circumstàncies de cadascú
li permetin, i així amic meu,
ens anem arranjant  les
ungles dels peus
mentrestant cau sobre els
nostres caps un diluvi
preocupant. Però tranquil
company, aquí com sempre
et dic, no passa res. És la
sabiduria d’un poble vell.

P.D. La resta del viatge ja t’ho
acabaré de contar en un altre
moment. Malgrat tot em
sento molt optimista en
quant a Balaguer, des de que
el PSC-PSOE ha trobat uns
socis amb els del Saura
vestit de verd. Ells trobaran
sense cap dubte la solució a
la crisi local.

-------------------------------------------------
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Recentment era notícia
en tots els mitjans de
comunicació locals i
comarcals que ICV i el PSC
havien signat un acord per
la crisi. Com que l’infor-
mació sempre és millor si ve
de primera mà, ja que amb
el boca a boca algun cop el
resultat final mai s’assembla
a la notícia real, i sovint, hi
ha plomes que desplomen,
creiem necessari explicar a
la ciutadania el perquè
d’aquest acord. Des d’ICV a
Balaguer creiem que en
moments econòmics difícils
com els actuals, tan el
govern com l’oposició han
d’assumir la responsabilitat
de la situació i han d’actuar
per millorar la situació
econòmica en la mesura del
possible. Hem arribat a un
acord per la governabilitat
que abasta l’aprovació de les
ordenances fiscals i el
pressupost pel 2009.

Ja hi tornem a ser,
continuem indagant l’ex-
pedient freak de la quinzena
passada: el cas del rellotge
centenari desaparegut. Sé
que hi ha alguns escèptics
que confonen freakisme
amb ficció, doncs us he de
dir que aquest és un cas real
i que, a hores d’ara, ja som
una bona colla els que
estem seguint la pista de
l’antic rellotge de la façana
de l’ajuntament. Per a noves
pistes i consells us recordo
l’adreça electrònica:
rellotgefreak@hotmail.com

Canviant de tema, a
hores d’ara, fins i tot el més
despistat s’ha adonat que
estem immersos en un

Entrevistes Freaks.

La Dolche Vita.
Inyaqui Olarte Vives

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

fenomen socioeconòmic
anomenat “crisi”. Aquesta
crisi, a banda de la part
monetària, té un fort
component psicològic que
sacseja les pors i inquietuds
sobre el benestar i el futur.

Ma padrina Maria va
viure els temps de guerra i
posguerra i, com la majoria
dels de la seva generació, les
va passar magres. Anys
després, la padrina solia
comprar-se la revista “Hola”
i rellegir-la amb interès. Quan
algú li suggeria una lectura
més interessant o didàctica
que la dita revista, la padrina
solia respondre:
- Ja en passem prou de
misèries a la vida i al món, a

mi deixa’m distreure amb
coses de “lujo” i riquesa.

A la llarga, he acabat
acceptant que el remei de
ma padrina pels efectes
psicològics de la crisi és tan
bo com qualsevol altre que
puguin receptar els metges
o el FMI. Seguint aquesta
línia, vaig decidir sortir a la
recerca de la Dori i la Gertru,
les dos vedettes del luxe i el
glamour comarcal. Ningú
com elles per passar sobre
la crisi com el cavall d’Atila.
El portal de ferro forjat del
parc de la mansió de la Gertru
estava obert. Vaig deixar el
cotxe a fora i vaig seguir el
camí pavimentat, flanquejat
d’estàtues de marbre i
rosers. Vaig sentir veus
provenents de més amunt.
La Dori i la Gertru eren
assegudes a la glorieta, entre
el llac i els camps de tenis,
sota la glorieta, tot d’homes
joves, amb variades tona-
litats de pell, gesticulaven
reclamant la seva atenció.

En veure’m, em van fer
pujar amb elles. Vaig passar
entre els nois, que em van
mirar amb una certa
hostilitat, per pujar les
escales fins on la Dori i la
Gertru es prenien uns
mojitos.
- Què està passant aquí? –
els vaig demanar, fent un
gest cap a la colla de baix.

La Dori em va respondre
somrient:
- Oh! Estem fent selecció de
personal per les nostres
empreses de construcció.
Comprem obres inacabades
i pisos a preu de saldo i els
acabem amb mà d’obra
baratíssima. Tot està tirat
ara, quan tornin a pujar els
preus en traurem una
morterada. On uns hi veuen
crisi, altres hi veiem
oportunitats. He!He!

Vaig callar i, mirant al cel,
vaig pensar: Padrina,
d’alguna manera s’ho han de
fer aquesta gent per tenir tot
aquest “lujo” i riquesa... No?

La nostra tasca a
l’oposició, a part del control
del govern també és la
d’influïr, donar suport i
aconseguir que es realitzin
les propostes d’ICV a nivell
nacional. La tasca d’opo-
sició no ha de ser, per sí
mateixa, negativa i des-
tructiva, al contrari, nosal-
tres creiem que ha de ser
constructiva i enriquidora.
Els veïns i veïnes, i la ciutat
hi surten guanyant.

En el recorregut de poc
més d’un any que portem
de legislatura, no varem
poder arribar a un pacte sòlid
de govern, però mai varem
negar la possibilitat d’arribar
a acords puntuals per influïr
en l’acció de govern,
especialment en situacions
difícils com l’actual. Amb
aquest acord no entrem a
l’equip de govern ni els
regidors d’ICV cobrem
dedicacions extra, ja que no

és un acord de govern. Ens
alegrem doncs de poder
influïr i ajudar l’equip de
govern en un moment
puntual, amb les propostes
d’ambdós, com aquest a fi i
efecte de:
- Racionalitzar i prioritzar la
despesa, adaptant-la a la
nova situació.
- Evitar que s’aturin les
inversions, més necessàries
ara que mai.
- Sense influïr en la “butxaca”
de la població, fent que, de
mitjana en tota la legislatura,
les taxes i impostos no
pugin més que l’IPC.

Creiem que la signatura
d’aquesta bateria de
propostes és important ja
que:

1. Es duran a terme a la
ciutat de Balaguer mesures
i propostes que coincideixen
genèricament amb les
propostes que ICV duu a
terme en aquelles
poblacions on governem.

2. Aconseguim amb
aquest acord, prioritzar de
l’annex d’inversions totes
aquelles obres incloses en la

Llei de Barris, a fi i efecte
d’agilitzar les inversions
fetes en aquesta zona de la
ciutat. En detriment, aturem
o posposem obres amb les
que no estem gaire d’acord
com la nova Pl. De Sant
Domènec o que considerem
poc prioritàries com el c.
Pere III.

3. Ajudem a racionalitzar
la despesa:
- Reduïnt la despesa de
l’IMPIC.
- Creant un Pla d’Estalvi
energètic que realitzi una
auditoria energètica a fi i
efecte de reduïr la despesa
en energia dels equipaments
públics (aigua, llum,...).
- Creant un Pla de Control
sobre la despesa, per
racionalitzar el consum de
subministres (telèfon,...).
- Reducció de la despesa
en atencions protocol·làries,
representació i publicitat.
- Congelació de la plantilla
2009 i congelació dels sous
dels regidors.
- Gran impuls en la supressió
total de barreres arquitectò-
niques del nivell I, nivell II

pel proper 2009.
4. Assolim el compromís

que la puja d’impostos i
taxes sigui de l’IPC durant
el que queda de legislatura,
proposta que portàvem en
el nostre programa electoral
i que varem sol·licitar en la
realització de les ordenances
del passat 2007. Si un any
ens hem d’estrènyer el
cinturó, que en el següent
puguem respirar.

5. Es crea una comissió
de seguiment per compro-
var que realment s’asso-
leixin els objectius fixats. No
és un xec en blanc.

Continuem mantenint
criteris diferents amb l’equip
de govern sobre medi
ambient, sobre urbanisme,
joventut, serveis socials,
participació ciutadana… tot
i això, creiem que amb
aquest acord ICV ha fet un
pas més per assolir el nostre
programa electoral, estant a
l’alçada de les circums-
tàncies i mirant, sempre, per
la ciutadania i per la ciutat.

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

El per què de l’acord ICV-PSC
ICV Balaguer

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

Agustina
Conxita Solé Orpella

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

He tingut la sort de
conèixer i estimar
l’Agustina Armengol. I
quan l’has estimada ja és
per sempre. Ella
desprenia calor humà. Hi
trobaves dins seu un pou
de bondat, honradesa,
humilitat, fe i ajuda. El seu
contacte encomanava
alegria, entusiame i
esperança.

Tot un plaer haver
compartit amb ella
moments de les nostres
vides.

Tot un plaer haver
predicat amb l’exemple.

Has sembrat,
Agustina, i molt.

Hi ha fruit per tots els
qui vulguem collir-lo.

Gràcies per haver estat
tan a prop sense fer soroll.
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P a r a l · l e l a m e n t ,
cuiners i artesans de
diferents aliments i
begudes ens oferiran
demostracions i tastos de
productes elaborats
sense components
químics.

Com que un dels
objectius d’Slow Food és
la recuperació de
productes i varietats
autòctones, s’ha
convocat un concurs de
Receptes Antigues en el
qual els tres finalistes
hauran d’elaborar el seu
plat davant d’un jurat i
públic assistent a la Fira.
Els petits també tindran
els seus tallers de pa, de
xocolata, d’alimentació
sana... perquè també ells
coneguin el sentit d’una
alimentació equilibrada.

Durant la celebració de la

Fira es lliuren els premis del

Concurs de receptes antigues

Alimentació natural i equilibrada

El aconseguir una
millor i equilibrada
alimentació de la
població, un dels
objectius de la Fira

El 15 i 16 de novembre, Balaguer

acull la “Fira d’Alimentació i Salut”

Els dies 15 i 16 de no-
vembre, Balaguer serà l’es-
cenari de la I Fira d’Alimen-
tació i Salut, organitzada per
Slow Food Terres de Lleida.

La fira estarà definida per
tres seccions: una de Confe-
rències, debats i taules rodo-
nes sobre salut i alimenta-

ció; una segona d’Espais de
Tast i Gastronomia i el tercer
dedicat al Mercat de la Terra:
venda d’aliments sans, arte-
sans i ecològics.

La lliçó inaugural anirà a
càrrec de Santi Santamaria,
prestigiós cuiner, conegut
tant pel seu nivell profes-

Presentació de la I Fira d’Alimentació i Salut

sional com pels seus
postulats a favor d’una
alimentació sense additius.

La Fira comptarà també
amb la presència de l’ex-
president de la Generalitat de
Catalunya, Pasqual Maragall.

Durant els dos dies
s’aniran succeïnt a la sala
d’actes del pavelló les
conferències i xerrades, els
diferents tallers i també el
mercat i els tastos, activitats
diferents i informatives.

La Fira organitzada per Slow Food Terres de Lleida,
es farà al pavelló firal polivalent d’Inpacsa
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12 famílies balaguerines participen al

projecte Baldufa amb tallers musicals

L’Associació Cultural
Grup d’Art 4 de Balaguer,
ubicada a la plaça Merca-
dal número 46 inicia el 14
de Novembre de 2008 una
promoció de pintura de
diferents artistes com
ara: Antonio Collado,
Freixas Vivó, Josep Ma-

teu, Albert Minoves, Rosa
Siré, etc.

Tots aquests artistes
han exposat la seva obra
en els darrers anys a la
sala balaguerina.

La sala d’Art-4 restarà
oberta tots els divendres
de 7 a 9 de la tarda.

D’Art-4 promociona la

pintura de diferents artistes

La promoció comença el 14 de novembre

Pojecte Baldufa

El dissabte dia 25 es va
realitzar la darrera sessió del
projecte Baldufa a la Biblio-
teca Margarida de
Montferrat. Un total de 12
famílies han participat en els
diferents tallers que ha im-
partit Esther Lara pedagoga
i professora de l’Escola de
Música de l’Orfeó Lleidatà.

El Projecte Baldufa és
una proposta per a famílies
amb nadons d‘entre 4 me-
sos i dos anys i mig  que vol
iniciar els petits en el món
sonor i musical de la mà dels
seus pares i mares.

Durant els tallers a través
del joc i de l’ experimentació
amb joguines i materials
sonors, amb el treball psico-
motriu de la rítmica Dal-
corze, els petits i els adults
descobreixen la veu, el cos i
la música.

El projecte la Baldufa ha estat dirigit per Esther
Lara, pedagoga i professora de l’Escola de Música
de l’Orfeó Lleidatà, a la Margarida de Montferrat
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES

-------------------------------------
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.
-------------------------------------
ES LLOGA pis c/ Marc
Comas, 3 hab., i pàrking
al c/ St Diego de Califor-
nia. Trucar als telèfons:
973447752-639920281.
-------------------------------------
LLOGUER pis Plaça Pau
Casals. Telf: 634208883
(nits).
-------------------------------------
ES VEN dúplex nou al c/
Riu Corb. Telf:973446011.
-------------------------------------
APARTAMENT en venda
a Balaguer, 2 hab. Molt
cèntric. Telf: 607896071.
-------------------------------------
LLOGUER de locals cèn-
trics a Balaguer. Telf:
663694235.
-------------------------------------
ES LLOGUEN pàrkings a
l’edifici HP Sanahuja, 36.
Referència Gestoria Cu-
dós. T:973450555, Montse.
-------------------------------------
APARTAMENT a estrenar,
46,26 m2, 1 hab., cuina,
bany amb dutxa hidro-
massatge, a/a, calf., mol-
ta llum, ascensor. Zona
ajardinada amb piscina
al c/Sant Lluís. Preu:
106.144 e a negociar. Telf:
934369926.
-------------------------------------

VENDA/LLOGUER pàr-
kings tancats al c/ Jaume
Balmes, 11 de Balaguer.
Raó telèfons: 973446161-
629310479.
-------------------------------------
LLOGUER de cases, apar-
taments i pisos. Trucar al
telèfon: 607896071.
-------------------------------------
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 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.
-------------------------------------
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.
-------------------------------------
LLOGUER de pisos de 1,
2 i 3 habitacions. Trucar
amb horari d’oficina (09
a 14 i de 16 a 20 h). Raó:
663694255.
-------------------------------------
PIS EN VENDA, 65m2, 2
hab., menjador 21m2, 3
anys d’antiguitat, com-
pletament equipat, a/a,
calefacció, opció a mo-
bles, traster. Zona C/
Urgell. Preu: 105.000 e.
Telf: 686016074.

ES VEN apartament nou
als Països Catalans. Raó:
973446011.
-------------------------------------

VEHICLES

-------------------------------------
ES VEN Opel Astra 1.6,
16v, any 1997. En bon es-
tat. Elevador de llunes
elect. davanters. Revisi-
ons al dia. Preu: 2.500 e
negociables. Telèfons:
973448154-630778277.
-------------------------------------
PARTICULAR ven cotxe
BMW 318i gasolina. Any
2001. 94.000 kms. Preu:
10.000 e. Telf: 667684193
(ref. Joan Pallisé).
-------------------------------------
ES VEN Peugeot 307 SW
(familiar), 2.0 HDi, amb
105.000 kilometres. Raó:
619802598.
-------------------------------------

TREBALL

-------------------------------------
GRUP D’AUTOMOCIÓ
precissa noia per al de-
partament d’administra-
ció amb coneixements
d’informàtica a nivell
d’usuari, i amb titulació
de Grau Superior d’Ad-
ministratiu, batxillerat o
similar. Interessaades
demanar per srta. Eva al
tel. 973443121.
-------------------------------------
SE OFRECE señora para
hacer trabajos de lim-
pieza y para el cuidado
de niños y personas
mayores.Con experiéncia
como infermera. Razón:
658444139.
-------------------------------------

EMPRESA DE SERVEIS
precisa personal amb co-
neixements d’electrònica
o electricitat, i carnet de
conduir. Telf: 973446395.
-------------------------------------
SE OFRECE senyora para
hacer trabajos de
limpieza y cuidar gente
mayor en Térmens y
Vilanova de la Barca. Telf:
665945183.
-------------------------------------

VARIS

-------------------------------------
ES VEN màquina de fotos
Vviglander-vito CL. Té 50
anys, de les primeres que
van tenir disparador au-
tomàtic. Totalment nova.
Per coleccionistes. 50
euros. També es ven
càmera Nikon professio-
nal nova, F401S, 130 eu-
ros. Raó tel. 606454529.
-------------------------------------
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.
-------------------------------------
VENC cotxet marca
“Quinny” amb cadireta i
cuco homologat per por-
tar al cotxe. A bon preu.
Raó: 638522561.
-------------------------------------

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.
-------------------------------------
CONSTRUCCIONS GER-
MANS VIDAL, cuines,
banys, teulades, urbanis-
me i tot tipus de reformes.
Raó telèfons: 973426180-
650760006.
-------------------------------------
SE VENDEN cachorros
de Shar-pei. Teléfono:
675459131.
-------------------------------------
PROFESOR DEMBA
gran vidente africano.
Soluciona cualquier pro-
blema por difícil que sea.
Amor, negocios, futuro...
Te ayuda a recuperar a tu
pareja. Resultado rápido.
Telf: 671624424 Balaguer.
-------------------------------------
Per anuncis en aquesta
secció dirigir-se a Dossi-
er Publicitat&Marketing,
al C/ Sant Lluis, 36-38 de
Balaguer.

-------------------------------------
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REHABILITACIÓ DE FAÇANES

Pintura i Decoració

Qualitat i dedicació,
els nostres distintius

Pedro Garanto Fillat
C/ Tàrrega, 51 F •  BALAGUER

Tel. 699 949630

NETEJA DE VIDRES, EDIFICIS, BANCS,

OFICINES, COL.LEGIS, LOCALS

COMERCIALS, NETEGES FI D'OBRA.

C/ Almatà, 2 -   25680 HOSTAL NOU
Tels. 973 451064 - 639 160541

Jacint Verdaguer, 19 baix. - BALAGUER

Tel. 973 447958

COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS

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

09.45 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

09.05 (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

09.34 (3) 11.00

14.19 (3) 15.40

20.59 22.20

LA POBLA BALAGUER

06.40 08.00

12.56 (4) 14.16

18.05 (4) 19.25

De les 8 de la tarda del 6 de novembre a les 8 de la tarda del 13 de novembre MARCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 13 de novembre a les 8 de la tarda del 20 de novembre ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 20 de novembre a les 8 de la tarda del 27 de novembre CLAVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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