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-------------------------------------------------
Potser el que us explicaré

és un problema d’autoes-
tima, de romanticisme o de
qualsevol síndrome. Però,
cada cop que sento el mot
vila dirigit a Balaguer, se’m
regira fins i tot el subconsci-
ent. He estat present tant en
el pregó com en la inaugura-

Què en penseu?... ció de l’exposició al Museu
de la Noguera. En ambdós
actes vaig sentir, i més d’un
cop, com, o bé, la persona
encarregada del pregó, cate-
dràtica d’Història Medieval a
la UB, o el delegat de Cultura
a Lleida, es referien a Bala-
guer com una vila. No tinc res
en contra de les viles; però, si
alguna cosa ens queda en
aquesta població  de Ponent
és la història, i aquesta, enca-
ra que al final esdevingué ar-

ranada per la intrusió dels
Trastàmares, abans havia es-
tat lloc estratègic d’Al-
Andalus i més tard capital
dels comtes d’Urgell, fins i tot
hi nasqué el rei Pere III. Estic
segur que ambdues perso-
nes coneixen els paranys de
la sinonímia. Per no caure-hi,
una bona mesura preventiva
és la consulta a diccionaris o
a enciclopèdies. Els balague-
rins o ciutadans de Balaguer,
no pas vilatans, ho agrairem.

Consulta

Visites a domicili

Vacunacions

Ci ru rg ia

Anàlis is

Aliments i complements

Servei de perruqueria

Pare Sanahuja, 27
Tel. 973 445584
25600 BALAGUER

URGÈNCIES:

Tel. 617 910071

Tot per l'animal de
companyia !

ASSESSORIA POLO
C/ Barcelona, 80 - BALAGUER

Tel: 973 445 924

GESTIONEM LA VENDA O LLOGUER

DEL SEU PIS O LOCAL

- ES LLOGA pis i apartament moblat.

- ES VEN pis al c/ Barcelona, econòmic.

- ES VEN pis al c/ Gregorio Marañon. Econòmic.

- ES VEN dúplex, 140 m2 a estrenar.

- ES VENEN cases adosades a Alguaire.

- ES VENEN xalets al Club Segre, Gerb.

- ES VEN pàrking tancat al c/Dr. Fleming.

- ES VEN local comercial 80 m2, c/ St Josep de Calasanç.

>>BALAGUER

Inauguren les aules de formació

de Creu Roja la Noguera

El col·legi Nostra Senyora del

Carme celebra el Domund

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

>>COMARCA

El Consell organitza actes pel Dia

Internacional dels Infants

Més de 600 motards a la Gripada

de Bellcaire d’Urgell

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

>>CULTURA

Editen la guia didàctica de

l’exposició de la Guerra Civil

La biblioteca treu la guia de

lectura del poeta Miquel Martí i Pol

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

>>ESPORTS

El Balaguer substitueix David

Capdevila per Toni Menchón

El sènior femení de bàsquet

guanya a la pista del Sant Jordi

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

>>OCI

El Centre Excursionista celebra la

sortida popular l’Escampada

PORTADA

Muralla

Durant el darrer cap de setmana, Balaguer ha acollit
la primera edició de la fira d’Alimentació i Salut,
organitzada per Slow Food amb la col·laboració de
l’Ajuntament, la Diputació i la Generalitat de Catalunya.

Durant els dos dies milers de balaguerins i veïns de
la comarca han gaudit d’un mercat de productes
alimentaris ecològics, com carn, vins i caves, cervesa,
torrons, xocolata, fruites i verdures, mel , entre d’altres
molts productes que cada cop més s’estan filtrant al
consum diari de les llars catalanes.

És cert que encara que la tasca que es fa des de les
organitzacions naturistes i que defensen l’us racional
de l’alimentació ecològica, i que cada vegada són més
els ciutadans que van conscienciant-se de la
importància de l’alimentació per gaudir d’una bona
salut, el tant per cent de la població que no menja
equilibradament és molt més gran que el percentatge
de gent que menja bé. És per això que aquestes
organitzacions necessiten el suport d’institucions i
sobretot de l’administració, per a que cada cop més es
treballi en aquest sentit.

En l’acte de clausura, el conseller Joaquim Llena va
anunciar un Pla de la Generalitat, que s’ha de presentar
d’aquí a pocs dies, que ha de servir per potenciar els
aliments ecològics i l’agricultura ecològica, en contra
d’aquells aliments plens de substàncies que a la llarga
són nocives per la salut dels humans.

Des d’aquí recolzar la iniciativa d’aquesta fira i
desitjar que tingui continuïtat en els propers anys.

Fira Slow Food
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Els actes de les Festes del Sant Crist,

seguits per milers de balaguerins

El cap de setmana del 7
al 10 de novembre van tenir
lloc les festes del Sant Crist
de Balaguer que van iniciar-
se divendres, amb diferents
actes que varen precedir al
pregó de festes que donà el
tret de sortida oficial a tres
dies sencers de festa i activi-
tat pels veïns i veïnes de
Balaguer i comarca.

Fent un repàs a les
activitats cal destacar
l’ofrena floral que es va
celebrar divendres, que va
aplegar prop de dos mil
escolars que varen fer un
petit homenatge al nostre
patró, el Sant Crist de

Balaguer.
Per la nit, Maria Soler i

Sala, doctora en Història
Medieval i professora de la
Universitat de Barcelona, un
original pregó ens va
traslladar als orígens
islàmics de la nostra ciutat
destacant tots els seus
encants, costums i
tradicions.  El dissabte varen

Ballada de Gegants al Mercadal

seguir els actes propis de la
festa amb el tradicional
esmorzar de germanor, on es
van repartir unes 2.500
racions de coca amb
samfaina de Balaguer, feta
enguany per tots els forners
de la ciutat.

Per la tarda, una
multitudinària cursa atlètica
va omplir els carrers de color
improvisant un circuit i
acabant amb una xocolatada
per a tots els participants.

Exposicions, partits de
futbol, de bàsquet,
simultànies d’escacs... es
varen anar celebrant amb
gran èxit de públic en tots
els actes organitzats així
com també en les diferents
sessions de ball i concert
que cada dia varen omplir de
gom a gom l’envelat.

També hi  van haver
representacions infantils al
Teatre i a l’Ajuntament.

Els escolars van ompolir l’esplanada del Sant Crist per

l’ofrena Floral del divendres

Aquest any la pluja va

respectar gran part dels

actes celebrats durant

les festes del Sant Crist

de Balaguer

L’espai per la gent jove
que enguany es van
ampliar les actuacions
amb la creació de dos
espais paral·lels, l’un, el
pavelló del Molí de
l’Esquerrà, on hi va tenir
lloc els concerts de pop,
rock i versions, i l’altre,
una carpa annexa al
pavelló del Molí on va
tenir lloc el SantCrist-
Tech, amb sessions de
dj’s cada dia amb
diferents estils musicals.

El diumenge per la nit

també va tenir lloc el gran
castell de focs artificials
que enguany es va
disparar des de la Nova
Passarel·la guanyant amb
visió i seguretat per part
dels milers de balaguerins
i veïns de la comarca que
any rera any gaudeixen de
l’espectacle pirotècnic a
càrrec de la prestigiosa
empresa de pirotècnia
Igual.

Un altre fet a destacar
molt positivament va ser
l’obertura provisional d’un
pas que enllaçava el
Passeig de l’Estació amb
el Nou Pavelló i les
Firetes, creuant la via del
tren. Aquest servei estava
controlat per agents de
seguretat, i només va
funcionar durant els dies
de la festa major.

L’espectacle pirotècnic del

castell de focs es va fer des

de la nova passarel·la

Castell de focs a la nova passarel·la

La Carpa Jove va

acollir concerts i

sessions de dj’s tots

els dies de la Festa

Major del Sant Crist
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El Conseller de Cultura inaugura la

restauració de les Muralles medievals

El passat divendres 7 de
novembre, el Conseller de
Cultura i Mitjans de Comu-
nicació de la Generalitat de
Catalunya, Joan Manuel
Tresserras, va visitar la ciu-
tat de Balaguer per tal d’in-
augurar la restauració del
tram de muralla medieval,
que uneix la part de la Bote-
ra amb el Bombo.

Aquesta segona fase es
troba a la part alta del centre
Històric de la ciutat, té una
longitud de 220 metres i una
alçada mitjana de 9 metres.
Les obres han consistit en la
consolidació de la base de
les muralles i dels corona-

ments i protecció d’aigües
pluvials; la recomposició i
restauració dels paraments
de les muralles; l’excavació i
recerca arqueològica i el tan-
cament del recorregut exis-
tent per passera en la zona
de la torre del Barranc de la
Botera fins arribar a una ter-
rassa-mirador.

El Departament de Cul-

Un moment de la visita a les Muralles

tura s’ha fet càrrec del cost
total de l’obra que ha repre-
sentat una inversió total de
933.550 euros.

Durant els parlaments de
l’acte, l’Alcalde Miquel Aguilà
va demanar al conseller
Tresserras un esforç econò-
mic més per tal de poder aca-
bar, en una tercera fase, que
siguin les baranes de la mu-
ralla per tal de que sigui tran-
sitable per als visitants i tu-
ristes de la nostra ciutat.

Després dels parla-
ments, la comitiva assistent
a la inauguració, va poder
passejar-se per damunt de la
muralla des de la zona del
Bombo fins a la torre metàl·-
lica que hi ha a la Botera,
gaudint d’una vista especta-
cular que ofereix aquesta
part de la ciutat, que es pot
divisar la capital i part de la
comarca de la Noguera.

Acte inaugural de la restauració de les Muralles

La Generalitat ha

invertit prop d’un milió

d’euros en aquesta

actuació a les Muralles

de la zona del Bombo

Més d’un centenar de
balaguerins van visitar
l’Arxiu Històric Comarcal
de la Noguera, el passat
dilluns 10 de novembre,
en la Jornada de Portes
Obertes, aprofitant les
Festes del Sant Crist.

Els visitants van
poder observar de ben a
prop els diferents docu-
ments i fotografies que
contenen les prestat-
geries de l’equipament
cultural ubicat a la Plaça
dels Comtes d’Urgell, a la

vora del Museu de
Balaguer.

Els documents que
s’hi poden trobar
procedeixen de les
oficines comarcals de la
Generalitat, del consell
comarcal, de l’Arxiu
Notarial, els Jutjats, i dels
diferents ajuntaments de
la comarca, així com els
diferents fons tant privats
com de diferents entitats
i associacions que ho
tenen dipositat a l’Arxiu.

Un dels punts que
més va agradar als
visitants va ser quan van
poder visionar imatges
digitalitzades de Balaguer
i comarca, de fa desenes
d’anys, cosa que va
entusiasmar al públic, que
va poder-ho veure el dia
de les portes obertes.

Un centenar de persones

visiten l’Arxiu Comarcal en la

Jornada de Portes Obertes

Portes obertes a l’Arxiu Comarcal

Van poder conèixer de

primera mà els

diferents tipus de

documents que s’hi

poden trobar

La família

d’Antonio Porta Carrera,

agraeix a tot el personal de la
Residència Assistida

Comtes d’Urgell,
el tracte i les atencions rebudes

durant la seva estada.
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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

El Nostra Sra. del Carme va participar

en la campanya del Domund

Com cada any, la comu-
nitat educativa del Col·legi
Nostra Senyora del Carme
de Balaguer  ha participat ac-
tivament en la campanya del
Domund.

Els actes començaren el
dia 13 d’octubre amb una
xerrada de la senyora Rosa
Pradas, delegada de Mans
Unides a Barcelona, a
l’alumnat participant en les
activitats programades,  al
saló d’actes de l’escola. En
el decurs de l’exposició,
presentà el projecte al qual
aniria destinada la

recaptació del festival. Amb
els diners obtinguts es
podrà finançar un projecte
de Mans Unides, adreçat al
desenvolupament integral
de dones i nens al nord de
l’estat de Karnataka, a
l’Índia. Els beneficiaris
directes seran 750 dones i
250 nens.

Els dies  15 i 16 es dugué
a terme el festival organitzat
de primer de Batxillerat.

L’edició d’enguany es
basava en un programa de
Radio Vedruna FM, en el
qual s’escoltaven alguns hits

musicals i que suposada-
ment els oients votaven i
alhora podien fer peticions.
La recaptació arribà als sis
mil cent cinquanta-sis
euros.

Durant dos caps de
setmana, alumnes del cicle
superior d’educació primària
i del primer cicle d’ESO,
postularen per la ciutat.

La quantitat de diners
obtinguda i la que arriba dels
donatius de les famílies de
l’escola, mil sis-cents
quaranta-sis euros i dinou
cèntims, es  porten a la
Parròquia de Santa Maria per
tal que les faci arribar  al
bisbat d’Urgell, el qual  les
distribuïrà en  les obres
missioneres d’arreu del
món.

Un any més la ciutat
de Balaguer s’està prepa-
rant per celebrar el proper
dissabte dia 6 de desem-
bre, al carrer d’Avall i a la
plaça de Sant Jaume, i
durant tot el dia, la ja tra-
dicional fira mercat de
Santa Llúcia; una fira típi-
cament nadalenca que
amb el temps ha anat
evolucionant respecte als
productes que s’hi venen.

Actualment, les mer-
caderies que omplen
aquest mercat són les

pròpies de l’època
nadalenca, com els
torrons , les figures de
pessebre,  els arbres i
ornaments de Nadal, tot
tipus de dolços, embotits
i formatges artesans, mel
i mató, així com també
artesania i articles de
regal pensats per
aquestes festes.

Aquest any la fira
coincideix amb dia festiu,
i és per aquest motiu que
es vol donar un caire més
lúdic amb diverses
activitats  entre les que
destaca la presència, com
en les darreres edicions
del Patge Reial que vindrà
a recollir les primeres
cartes dels Reis, entre els
nens i nenes que vagin a
la Fira de Santa Llúcia a
veure’l.

El proper 6 de desembre, el

carrer d’Avall acollirà la Fira

nadalenca de Santa Llúcia

Mercat de Santa Llúcia al c/ d’Avall

Durant tot el dia, hi

haurà una quarentena

d’expositors amb tot

tipus de  productes

propis del Nadal

Festival del Domund al col·legi Ntra. Sra. del Carme de Balaguer

Han recaptat diners pel desenvolupament

integral de dones i nens al nord de l’estat de

Karnataka, a l’India
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V. X. ADSUAR

C/ Urgell, 89 (Davant Camp de futbol) - Tel. 973 447510-Fax 973 450896  - BALAGUER

Agència OficialMercedes-Benz

vendes · reparació de turismes i recanvis originals · equip Star Diagnosi

REPARACIÓ DE VEHICLES INDUSTRIALS: C/ Joan Maragall, 5 - HOSTAL NOU

Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 973 448 332

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER

El dijous dia 20 de
novembre es va celebrar
el Dia Universal dels
Infants.

El Consell Comarcal
de la Noguera va
organitzar  diversos actes
dirigits tant a pares,
mares, nens i nenes com
també a professionals
que treballen en l’àmbit

de la infància. El primer
dels actes va tenir lloc el
mateix dijous 20 de
novembre, a la Sala
d’Actes del Consell
Comarcal de la Noguera,
amb una conferència
amb el títol «Bullying:
L’assetjament escolar», a
càrrec de Bonaventura
Baró i Xipell.

Els actes continuaran
el proper diumenge 23 de
novembre a partir de les
12.00 h, a la plaça del
Mercadal, amb l’espec-
tacle teatral infantil
«Somnis d’Alícia» a càrrec
de la Companyia Teatre
Nu.

El Consell Comarcal de la

Noguera celebra el Dia

Universal dels Infants

Amb una conferència
sobre el Bullying
escolar i una
representació teatral
a la Plaça Mercadal

El Consell comarcal organitza un curs

de directors d’activitats de lleure

L’Oficina de Serveis a la
Joventut del Consell Comar-
cal de la Noguera conjunta-
ment amb l’Escola de l’Es-
plai de Lleida organitzen un
Curs de Directors de Lleure.

Amb el curs de directors
de lleure, inclòs en el Pla
Comarcal de Joventut es
pretén formar educadors per
a la intervenció directa en el
temps lliure, proporcionant-
los recursos i tècniques, i
alhora ajudant-los a prendre
una postura reflexiva,
creativa i crítica que puguin
transmetre als infants i joves
que tenen al seu càrrec en
les diferents entitats, clubs,
associacions, o institucions.

El curs de Directors de
lleure tindrà una durada total
de 300 hores, entre etapa

lectiva, les hores de
pràctiques i una elaboració
de la memòria del curs.

L’etapa lectiva, tindrà 100
hores de durada, s’iniciarà el
proper dia 27 de desembre i
finalitzarà el 17 de gener.

La realització del curs de
directors de lleure suposa
l’obtenció dels següents
crèdits de lliure elecció per
les diferents universitats
catalanes: Universitat de
Lleida: 7,5; Universitat de

Alumnes del curs de directors de lleure de l’any passat

Barcelona: 8; Universitat
Autònoma de Barcelona: 7,5;
Universitat de Girona: 5;
Universitat Rovira i Virgili de
Tarragona: 5 i Universitat de
Vic: 6.

Les inscripcions al curs
de directors de lleure
s’inicien el 13 de novembre i
finalitzen l’11 de desembre,
a la seu del mateix Consell
Comarcal de la Noguera, i
les places són limitades.

L’import de la matrícula
del curs de directors de lleure
és de 190 euros. Aquest
preu que inclou l’estada en
una casa de colònies durant
un cap de setmana mentre
duri el curs.

Per a més informació
sobre el curs de directors de
lleure i sobre les inscripcions
podeu consultar la pàgina
web de noguerajove.cat, o
adreçar-vos directament a
les oficines del Consell
Comarcal de la Noguera, al
Passeig Àngel Guimerà, 28-
30 de Balaguer o telefonant
al 973448933.

Consell Comarcal de la Noguera

El curs que començarà
el proper 27 de
desembre, està
organitzat pel Consell  i
l’Escola de l’Esplai

Alumnes del curs de directors de lleure de l’any
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Activitats formatives per la creació i

gestió d’empreses, al Consell Comarcal
Els dies 18 i 20 de no-

vembre el Consell Comarcal
de la Noguera, membre
d’Inicia - Xarxa per a la Crea-
ció d’Empreses, ha obert un
cicle d’activitats formatives
en matèria de creació i ges-
tió d’empreses i negocis,
amb el títol: «Què s’ha de
tenir en compte a l’hora
d’obrir un petit negoci».

L’objectiu de la iniciativa
és millorar els coneixements
de les persones emprene-
dores en creació i gestió
d’empreses i negocis,
mitjançant l’assoliment de
coneixements bàsics per
poder dur a terme aquestes
iniciatives.

Les Avellanes organitza un mercat de

segona mà per la marató de TV3
El proper dissabte dia 6

de desembre a partir de les
10 h del matí, la població de
les Avellanes organitza un
mercat de segona mà, en el
que si podrà trobat roba,
estris, etc.

El mercat se celebrarà a
la plaça Major de Les Ave-
llanes i tots els diners  que
es recullin aniran destinats
íntegrament com a aporta-
ció del municipi a la Marató
de TV3 del proper mes de
desembre.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és millorar els
coneixements de les persones emprenedores

Les Avellanes

El passat diumenge 9
de novembre va celebrar-
se la popular i tradicional
Fira de la Perdiu de
Vilanova de Meià, una de
les més antigues de
Catalunya, ja que la tradi-
ció es remunta a més de
600 anys d’història. La
bona climatologia va fer
que fossin quasi deu mil
persones les que visita-
ren el recinte firal, en el
que hi havien expositors
d’aus, com perdius, fai-

sans, guatlles i ànecs.
La desfilada canina

Desfilcan, una exhibició
de tir amb arc a càrrec dels
Arquers d’Artesa de
Segre, van complementar
els actes de la Fira de la
Perdiu 2008.

El conseller de
Governació i Adminis-
tracions Públiques de la
Generalitat de Catalunya,
Jordi Ausàs va ser present
a la Fira presidint el lliu-
rament de premis tant del
concurs de perdius com
del Desfilcan.

La Fira també va
acollir una mostra gastro-
nòmica dedicada als plats
elaborats amb perdius i
patata de la zona, amb
cuiners vinguts d’arreu de
la geografia nacional.

Més de deu mil persones

assisteixen a la Fira de la

Perdiu de Vilanova de Meià

Fira de la Perdiu

La Fira va acollir una
mostra gastronòmica
de plats elaborats
amb perdiu i patata
de la zona

Curs de Creació i Gestió d’empreses al Consell Comarcal
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Vallfogona organitza les Primeres

Jornades per a Joves Emprenedors
Els propers dies 24 i 25

de novembre, Vallfogona de
Balaguer organitza les pri-
meres Jornades de Joves
Emprenedors.

La primera de les sessi-
ons es celebrarà el dia 24 a
partir de les 8 del vespre amb
el títol: “Que suposa em-
prendre?” amb les ponèn-
cies de Gemma Cortada i
d’Ildefons Mateu.

El dia 25 hi haurà la se-
gona sessió que sota el títol
de: “Fórmules de finança-
ment per a la teva idea” esta-
rà dirigida per Marta Aguilar
i Jaume Josa. Les jornades
les clourà la regidora de
Vallfogona, Meritxell Serret.Vallfogona de Balaguer

Més de 600 motards es reuneixen a la

“Gripada” de Bellcaire d’Urgell
Més de 600 motards es

van reunir el passat diumen-
ge a Bellcaire d’Urgell, en
l’edició d’enguany de la
Gripada.

Durant el diumenge al
matí hi va haver una exhibi-
ció de Free Style a càrrec de
4 stunts-riders de Terrassa
coneguts com “Dominio E
Ousadia Europa”.

A més a més hi va haver,
el popular esmorzar per a
tots els participants a la Tro-
bada motera.

Les Jornades es celebraran els propers dies 24 i 25
de novembre a la Sala d’Actes de l’Ajuntament

Gripada de Bellcaire d’Urgell

El passat dia 6 de no-
vembre Creu Roja La No-
guera va inaugurar les
noves Aules de Formació
al seu local de la Plaça
Sant Salvador, les obres
d’adequació de les quals
han estat finançades
amb l’ajut de l’Obra Soci-
al de “la Caixa”.

En el transcurs de
l’acte Joan Biscarri,
President de Creu Roja La
Noguera, i Ignacio Fanlo
del Ruste, Director de
l’Àrea de Negoci de la
Noguera i el Segrià Nord,
van signar el conveni de
col·laboració entre amb-
dues entitats pel qual “la
Caixa” atorga un ajut de
10.000 euros a Creu Roja
La Noguera per al finan-
çament de les esmen-

tades obres.
Les Aules de For-

mació de Creu Roja La
Noguera son un espai,
convertible en dos espais
independents, acondi-
cionat per a la realització
de tota mena de cursos i
activitats formatives de
Creu Roja com ara
l’alfabetització per adults,
la formació ocupacional
per a la inserció laboral,
informàtica, socorrisme,
etc., que ha comptat, a
més de l’aportació eco-
nòmica de l’Obra Social
de “la Caixa”, amb la
col·laboració del Depar-
tament de Patrimoni de la
Universitat de Lleida que
ha cedit el mobiliari per a
les aules, prodecent de les
aules de la Caparrella.

Creu Roja inaugura les Aules

de Formació, al local de la

Plaça Sant Salvador

Inauguració Aules de Formació de Creu Roja
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Edició d’una guia didàctica per escolars

de l’exposició sobre la Guerra Civil

En motiu del 5è ani-
versari de la mort del po-
eta català Miquel Martí i
Pol, la Biblioteca Munici-
pal Margarida de Mont-
ferrat de Balaguer, ha ela-
borat una guia de lectura
amb tot el material que la
biblioteca té sobre aquest

autor.
A més a més, també

s’ha adequat un espai on
s’exposen tots els llibres
del poeta Martí i Pol per
tal que els usuaris de la
biblioteca els puguin con-
sultar i endur en préstec,
més fàcilment.

La Biblioteca presenta la guia

de lectura de Martí i Pol

Guia de lectura

Exposició “Conviure amb la por. 1938”

Amb motiu de l’exposi-
ció «Conviure amb la por.
1938: el cap de pont de
Balaguer» els Serveis Educa-
tius del Museu de la Nogue-
ra i el Camp d’Aprenentatge
de La Noguera han elaborat
conjuntament diversos ma-
terials didàctics per tal de
millorar l’aprofitament de la
visita a l’exposició dels cen-
tres escolars.

Amb la utilització
d’aquests recursos didàc-
tics es pretén que els
alumnes escolars desco-
breixin els conceptes claus
de la Guerra Civil a la zona
del cap de pont de Balaguer,
però sobretot es pretén que
intentin percebre tot el que
va suposar la guerra més
enllà dels enfrontaments
bèl·lics, com la convivència
de la població.

Els escolars podran treballar i treure conclusions de
com es va viure la Guerra Civil a les nostres
contrades, amb una guia didàctica de l’exposició
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Classificació

Tercera Divisió

1. Hospitalet ............. 33

2. Espanyol B ............ 31

3. Reus ...................... 25

4. Santboià ................ 25

5. Europa ................... 22

6. Manlleu ................. 20

7. Amposta ............... 19

8. Blanes ................... 19

9. Cornellà ................ 19

10. Prat ...................... 18

11. Premià ................ 17

12. Cassà .................. 17

13. Vilanova .............. 17

14. Mataró ................ 14

15. Balaguer ............ 12

16. Palamós .............. 11

17. Rapitenca ........... 11

18. Pobla Mafumet .. 10

19. Vilajuïga ................. 8

20. Banyoles ................ 5

Propers encontres

23/11/2008 --  17h.
Camp Municipal

de Balaguer

Balaguer| Pobla Mafumet
-------------------------------------

30/11/2008  --  12h.

Camp Municipal de Cassà

Cassà| Balaguer

Golejadors del

C.F. Balaguer

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

Després de la destitu-
ció de l’entrenador
David Capdevila, el
fins ara segon entrena-
dor Toni Menchón, es
farà càrrec de l’equip
fins a final de tempo-
rada. Menchón va diri-
gir el primer equip el
passat diumenge da-
vant el Ricoh Premià
per primera vegada,
debutant a Tercera.

Toni Menchón

El Balaguer empata amb el Mataró i

perd per 3-0 al camp del Premià

FUTBOL >>Els
balaguerins esperen
recuperar posicions en
els propers partits
davant la Pobla de
Mafumet i el Cassà

09/11/2008

BALAGUER 2
MATARÓ 2

El Balaguer només ha
sumat dos punts en els dar-
rers quatre partits, amb els
empats davant l’Espanyol B
i el Mataró i les derotes al
camp del Premià i a casa
davant el Reus.

Després de la destitució

l’equip va perdre per un con-
tundent 3-0 al camp del
Ricoh Premià, i ara  haurà
d’intentar sumar punts i es-
calar posicions a la taula
classifcatòria, en els  propers
partits que l’enforntaran,
aquest diumenge a casa,
davant la Pobla de Mafumet,
i en la propera sortida de
l’equip al camp del Cassà.

El proper mes de desem-
bre serà clau pel futur de
l’equip de Balaguer, ja que
rebrà al Camp Municipal al
Blanes, i al Palamós, els dies
7 i 21 respectivament i visi-
tarà el camp de l’Amposta,
el 14 de desembre, abans de
que s’acabi la primera volta
de la lliga, el proper 4 de ge-
ner amb la difícil visita al
camp del líder actual,
l’Hospitalet.

de David Capdevila com a
entrenador del primer equip,
Toni Menchón, segon entre-
nador fins al moment , s’ha
fet càrrec de l’equip fins a fi-
nal de temporada.

El debut del jove tècnic
balaguerí no va ser bo ja que

Genís en una jugada d’atac

16/11/2008

PREMIÀ 3
BALAGUER 0

Isaac lluitant una pilota
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El Cristec guanya al Berga per 4-2 però

cau derrotat a la pista del Vila-Seca

FUTBOL SALA >> Els
balaguerins van sumar
els tres punts del partit
de casa, però van perdre
estrepitosament a
Vila-Seca per 7-1

08/11/2008

CRISTEC 4
BERGA 2
15/11/2008

VILA SECA 7
CRISTEC 1

Propers encontres

22/11/2008 --  17h Pavelló Municipal de Balaguer

Balaguer-Cristec | Salou
---------------------------------------------------------------------------------------
29/11/2008  --  17’30h Pavelló d’Esparreguera

Esparraguera | Balaguer-Cristec

El Cristec Balaguer perd
a la pista del Vila-Seca, per 7
gols a 1, en el partit corres-
ponent a la 8a jornada de la
nacional «B».

Els balaguerins cauen
una temporada més amb
contundència en una pista
que mai els ha estat propícia,
en un encontre marcat per
la manca d’intensitat dels de
La Noguera en una segona
part per oblidar.

El Cristec va jugar uns

mostrar un Vila-seca molt
més ambiciós i contundent,
davant un conjunt balaguerí
que després d’encaixar el 2
a 0 (min. 25) es va afluixar
anímicament.

A partir d’aquest mo-
ment només va existir un
equip damunt la pista, ja que
els de La Noguera veien
impotents com cada contra
tarragonina es convertia en
un gol encaixat, fins arribar
a l’ampla derrota final. L’autor
del gol de l’honor del Cristec
va ser Víctor.

Aquest dissabte dia 22,
a les cinc de la tarda i al
pavelló poliesportiu, el
Cristec rep el Salou, equip
amb el que es troba empatat
a punts a la classificació,
amb la necessitat de sumar
els 3 punts.

primers minuts força
seriosos, ben situat en
defensa, front un rival que
no creava massa perill en
atac. No va ser fins al minut
18 que el Vila-Seca es va
avançar en el marcador a
l’aprofitar un rebuig
defensiu, encara que
Cristian hauria pogut
empatar a pocs instants del
descans a l’enviar un xut al
pal.

El segon període va

Cristec

El passat dissabte 8
de novembre, Balaguer
va acollir una nova edició
de la cursa atlètica del
Sant Crist, que per primer
cop es celebrava en la
modalitat de deu mil
metres.

Més de tres-cents
atletes d’arreu de les
comarques catalanes i
aragoneses van participar
en aquesta prova atlètica
que va guanyar l’atleta de
Montsó Carlos Oriach,
amb un temps de 33’17’’,

en categoria masculina,
mentre que l’atleta ba-
laguerina Toni Hermoso
va ser la guanyadora en
categoria femenina.

El millor atleta local
va ser Albert Barri del
Club Atlètic Maratonians
del Segre.

Els organitzadors de
la prova atlètica, el Club
Atlètic Maratonians del
Segre es mostraren molt
satisfets per la gran
acollida de la prova,
superant totes les
participacions anteriors.

També cal destacar la
gran participació de joves
atletes en la prova infantil
que consistí en donar dos
tombs a la Plaça del
mercadal, fent un total de
400 metres en aquesta
prova.

Més de 300 atletes a la Cursa

Atlètica de deu mil metres de

les Festes del Sant Crist 2008

Sortida de la Cursa Atlètica 2008

L’atleta de Montsó
Carlos Oriach i la
balaguerina Toni
Hermoso guanyadors
de la cursa
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El proper diumenge 23 se celebra la

segona Duatló “Ciutat de Balaguer”
El proper diumenge 23 de

novembre, Balaguer es pre-
para per viure la segona
Duatló Ciutat de Balaguer,
sota el control de la Federa-
ció Catalana de Triatló.

Organitzada per la Regi-
doria d’Esports de Balaguer
amb la col·laboració del Club
Pedala.com de la capital de
la Noguera, la prova consis-
teix en les modalitats de cur-
sa a peu i en bicicleta de mun-
tanya.

La prova consistirà en un
total de tres proves: una cur-
sa de 7,5 quilometres a peu,
26 en bicicleta de muntanya i
3 més a peu en circuit urbà,
per concloure.Duatló de Balaguer

Andreu Voltes de Vallfogona, guanya

el Memorial Pijuan d’Escacs 2008

ESCACS>> El jugador del
Club d’Escacs Vallfogona,
Andreu Voltes s’imposa al
Memorial Pijuan 2008.

Els dies 1 i 8 de novembre
es va dur a terme com cada
any el campionat d’escacs
Memorial Pijuan, que va
agrupar més d’una setan-
tena de jugadors i jugadores
de les escoles de Balaguer.

Va ser un campionat
molt renyit ja que es van fer
dos grups. Un grup estava
compost per tots els
jugadors i jugadores que
juguen a nivell federat i un
altre pels jugadors i
jugadores d’iniciació.

Pel que fa al grup d’ini-

ATLETISME>> La prova consistirà en recórrer 7,5
kms a peu, 26 en bicicleta i 3 més a peu

El passat cap de set-
mana, l’equip de tennis
taula femení Balaguer-
Villart Logístic va tornar a
demostrar que de mo-
ment no hi ha cap equip
a la lliga de Divisió d’Ho-
nor Femenina que pugui
fer-li ombra.

El passat dissabte 15
de novembre a les 11 del
matí es va desfer al Pavelló
Molí de l’Esquerrà d’un
dels cuers de la categoria,
el Lankide-Gasteiz, de
Vitória, per 4-1.

El primer punt va
pujar al marcador general
de la mà de Loredana
Raduta que es va desfer

per un contundent 3-0 de
Montserrat Martín.

Yanlan Li aconseguia
el mateix resultat davant
Sarai Delgado, mentre
que Anna Biscarri no va
poder amb la brasilenya
Sara Ribeiro.

Amb un 2-1 al mar-
cador, era el moment dels
dobles, en que Raduta i Li
no van tenir cap problema
i es van desfer fàcilment
de la parella Ribeiro-
Delgado.

Finalment, Li posava
el punt i final al matx, que
referma un cop més que
al Balaguer tennis taula
com a líder indiscutible de
la segona màxima cate-
goria espanyola, amb sis
victòries en els sis enfron-
taments que ha disputat,
continuant una jornada
més com a líder en solitari
d’aquesta categoria, amb
bon joc i amb bon ritme
d’equip.

El Tennis Taula Balaguer

continua invicte i és líder en

solitari de la categoria

Tennis Taula femení

TENNIS TAULA>> El
passat dissabte es
van desfer per un
contundent 4-1 de
l’equip de Vitòria

Andreu Voltes

ciació el campió va ser el
jugador Arnau Baldomà de
la categoría sub14 de l’IES
Ciutat de Balaguer, amb 9

punts, seguit de Josep
Pascual, que pertany a la
categoria sub16 de l’IES
Almatà.
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Nova victòria aconse-
guida al difícil camp del Sant
Jordi de Rubí.

El partit no ha estat el
millor que han fet, sobretot
perquè hi va haver
moments en els que no han
sabut controlar el ritme del
joc. Però sí que va ser una
nova demostració de ganes
de victòria, on totes les
jugadores han sabut aportar
el necessari per endur-se la

victòria.
En un principi va costar

acostumar-se a la manera de
jugar de l’equip local, van
estar molt pendents de veure
com jugaven i no van
imposar la seva filosofia de
joc. El resultat al final del 1er
quart era de 12-5. El segon
quart, però, va estar radi-
calment diferent. Aquests 10
minuts van ser d’una
intensitat i encert per part de

El passat dia 9 de No-
vembre es va celebrar al
Riu Segre, el Concurs de
Festa Major patrocinat
per l’Ajuntament de
Balaguer. Els pescadors
es van reunir a les 7:45h a
l’estàtua de la Transsegre
per tal de fer el sorteig de
llocs i a continuació, es
va començar a pescar fins
a les 13h. Tot seguit, es

va procedir al recompte
de peces i kilos, i després
de fer la classificació, el
lliurament de premis va
ser presidit pel Regidor
d’Esports,  Juanjo Tenorio
i el President de la Socie-
tat, Joan Rodríguez.

El guanyador va ser
Sergi Moreno, amb 8 pe-
ces i 13.200kg.

D’altra banda la Soci-
etat de pescadors de
Balaguer va lliurar elñs
Trofeus Socials de Final
de Temporada, essent el
campió Marcos León amb
100,500 Kg; seguit de José
A. Rodriguez amb 88,650
kg. El campió infantil és
Xavier Pla amb 30 Kg.

Sergi Moreno guanya el

Concurs de Pesca de les

Festes del Sant Crist 2008

les balaguerines. Al descans
20-27 (8-22 de parcial). Al
principi del tercer quart van
cometre errors en defensa
que van fer que les locals
capgiressin el marcador,
posant-lo en un in-quietant
38-32. Però a partir d’aquell
moment la defensa del
Balaguer va estar
insuperable i en atac van
saber explotar totes les seves
armes, el que va fer que
aconseguissin un parcial de
5-14 entre el minut 7 del tercer
quart i el 5 de l’últim. Al final
una victòria important, que
fa que estiguin a la part alta
de la taula classificatòria.

PESCA>> Els
participants van
poder gaudir d’una
bona jornada de
pesca el passat dia 9

Concurs de pesca

L’equip sènior femení de bàsquet guanya

a la pista del Sant Jordi

Equip sènior femení del C.B. Balaguer

BÀSQUET>> Les balaguerines estan fent una
temporada força regular situades a dalt de la taula
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GROC és una publicació plura i independent. Els articles d’opinió són exclusius dels seus autors que GROC no fa necessàriament seus. En defensa de la llibertat

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

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

l’article i un telèfon de contacte.

O P I N I Ó

Com a president en funcions
que era del Cercle de Promoció
Econòmica de Balaguer i
Comarca,  vaig enviar en data 3 de
setembre de 2008, per correu
electrònic a alcalde de Balaguer,
una carta en relació a l’anunci
publicat per la Generalitat al D.O.G.
en el qual es convocava
públicament la redacció d’un
avantprojecte de l’eix Tàrrega-
Balaguer-Alfarràs, sense
especificar de si es tractava d’una
«via ràpida, amb variants a tots els
pobles» o en canvi  es tractava
d’una «autovia», que és el tipus
de via que Balaguer necessita
imperiosament.

És de domini públic que el
Cercle durant aquests quatre anys
ha reivindicat abastament una
millora important de les
comunicacions estratègiques de
Balaguer, i molt especialment
l’Autovia: Tarragona-Tàrrega-
Balaguer-Alfarràs. I així es va
obtenir degut a la nostra
insistència, uns compromisos
públics i positius envers aquesta
autovia per part dels membres del
govern, l’Hble. Sr. Josep Lluís
Carod-Rovira (ERC) i de l’Hble. Sr.
Joan Saura (ICV). I també de
l’Hble. Sr. Artur Mas, president de
CiU.

Degut a l’anunci mencionat,
també als membres del govern els
vam trametre respectivament
unes cartes recordant-los-hi els
seus compromisos públics i
personals a Balaguer envers
aquesta reivindicada «autovia», i
tanmateix també li vam enviar una
carta al Conseller d’Obres
Públiques, Hble. Sr. Joaquim
Nadal, recordant-li que per
l’economia de Balaguer el que es
necessitava era una «autèntica
autovia» des de Tàrrega a Balaguer
i fins Alfarràs. Una còpia
d’aquestes tres cartes, li van ser
adjuntades per correu al Sr. Alcalde.

Però el Sr. Alcalde de Balaguer,
malgrat el temps transcorregut no
ens ha contestat. Com tampoc ha
fet arribar la nostra carta  a la resta
de portaveus municipals de
l’Ajuntament com se li demanava,

i com tampoc ha presentat cap
moció al Ple de l’Ajuntament
defensant aquesta autovia com
era d’esperar en aquells moments
i que continuem esperant.

I així em pregunto. Per què
quan l’actual president de la
Generalitat, el M. Hble. Sr. José
Montilla va visitar oficialment
Balaguer ara fa un any i mig,
llavors sí que va reivindicar
públicament la construcció
d’unes autovies estratègiques per
Balaguer?. Perquè no ho ha
continuat fent i insistint?  És que
li van cridar l’atenció?.

Però el motiu principal que
m’ha fet decidir a escriure aquest
article, a títol personal, no ha estat
l’actitud negativa i actual del Sr.
Alcalde envers aquest tema, sinó
que ha estat el de la recent visita
oficial durant el mes d’octubre a
Balaguer, de l’Hble. Sr. Joaquim
Nadal, Conseller d’Obres
Públiques i responsable màxim
del tema de les carreteres, durant
la qual es va parlar molt del Pla de
Barris i del Centre Històric, però
en cap moment ha sortit en cap
mitjà de comunicació local,
alguna reivindicació per part de
l’alcalde en relació amb l’autovia
Tàrrega-Balaguer-Alfarràs.

Què li passa ara al Sr. Alcalde,
és que com que ara manen «els
seus», i no governa CiU,  el que li
convé és callar, i mirar de no
molestar i exigir massa? Què ha
passat, que ara de cop i volta, ni
vol aprovar cap moció per
continuar  reivindicant com
sempre les futures autovies, i ni
tant sols ha fet cap declaració
aprofitant la visita del Conseller
Joaquim Nadal? Perquè aquesta
actitud incomprensible ara que és
el moment decisiu per defensar
aquesta «autovia»? És que ara pot
ser anteposa  els interessos
polítics dels seu partit i del Govern
actual, en contra dels interessos
legítims dels ciutadans de
Balaguer? És lícit políticament
aquest comportament tant
contradictori?

Jo li voldria recordar al Sr.
Alcalde, aquella frase solemne que

va pronunciar el M. Hble. Sr.
José Montilla  a la cloenda de
l’11è Congrés Socialista celebrat
aquest any a Barcelona, davant
del  President del Govern, Sr.
José Luís Rodríguez Zapatero: «
José Luís, los socialistas
catalanes te queremos bien, te
queremos mucho, però aún
queremos más a Catalunya y a
sus ciudadanos,..». O més
recentment el passat 26
d’octubre, en unes declaracions
al diari  La Vanguardia, el Sr. José
Montilla, que deia: «Cuando
negocio con Zapatero no
somos del mismo partido». Per
cert, declaracions ambdues
exemplars, molt valentes i molt
compromeses, sí senyor, com
té que ser! Per què el Sr. Alcalde
no actua  d’aquesta manera?

Per altra part, segur que el
Sr. Alcalde s’haurà alegrat
igualment com nosaltres, que
al Parlament de Catalunya,  a
proposta del  Grup Parlamentari
de CiU, el proppassat dimecres
29 d’octubre es va aprovar una
resolució a la Comissió d’Obres
Públiques, que obliga al Govern
a desplegar els mecanismes
necessaris, administratius,
tècnics i pressupostaris, per tal
de procedir a la construcció
d’una autovia dins de l’eix viari
comprés entre les poblacions
d’Alfarràs, Balaguer i Tàrrega, en
el termini més breu possible, i
sempre dins d’aquesta
legislatura. Evidentment, que
legalment aquesta resolució
sobirana del Parlament, obliga
vulgui o no vulgui al Govern a
complir aquest acord. Però ho
complirà fàcilment el Govern?

En conseqüència, què farà a
partir d’ara, el Sr. Alcalde de
Balaguer en relació amb aquest
tema?. És que  el Sr. Alcalde
vetllarà i exigirà al Govern que
compleixi aquest acord?  O
continuarà callat,  sumís i
resignat,  mirant de no fer
quedar malament al seu partit,
o al govern, o en canvi
demostrarà públicament amb
«fets, i no paraules» (una altra
fase del Sr. Montilla), que també
estima molt al seu partit, però
que de ben segur que encara
estima molt més a Balaguer i
als seus ciutadans.
------------------------------------------------------

El Sr. Alcalde, a quí estima més?
Josep Borràs i Gené

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

Ningú  no és insubstituïble. Però hi ha
persones que són senzillament
irrepetibles. El Constantí Sotelo, el nostre
Tito, n’és un exemple paradigmàtic.

La seva personalitat es forja a partir
d’un concentrat nucli de desbordant
energia natural, que s’expandeix
incontenible, com en l’origen de l’univers.
I aquest do innat que el caracteritza, que el
fa inabastable, tothora dinàmic i
eternament jove, és el que dóna sentit a  la
seva activíssima trajectòria.

La seva vida es diu Música. Vehement,
apassionat, i alhora sensible i romàntic, la
seva partitura genètica està escrita en clau
de sol i, si escolteu amb atenció, en la seva
rítmica respiració hi reconeixereu una
cantata de Bach.

Dalt de l’escenari, al capdavant d’una
coral o d’una banda simfònica, es capaç
d’extreure de cada músic o cantaire el millor
de si mateix. I de fer sentir a tothom,
protagonistes i públic, l’emoció i la joia
d’un espectacle musical brillantment
harmonitzat.

Però ell, generós i hedonista, sempre
ha volgut compartir el seu talent amb els
qui l’han envoltat: amb els companys de
docència, amb la família i, sobretot, amb
el seu alumnat. En totes les èpoques,
malgrat els canvis estètics i la tan
pregonada transformació sociològica.
Tant se val d’on venien, els nois i noies
que han tingut la sort de gaudir del seu
mestratge s’han sentit atrets pel seu
poderós magnetisme i, com en un Hamelin
contemporani, s’han vist seduïts per la
seva impagable capacitat pedagògica, que
en molts casos ha contribuït decisivament
a millorar les seves vides.

D’altra banda, ningú no ho pot negar,
la seva força dinamitzadora és magnífica i
la seva capacitat organitzativa, ciclòpia.
D’aquestes virtuts se n’ha beneficiat
especialment el moviment orfeonístic
català, tant pel que fa als cantaires de les
diferents corals que ha dirigit, com als
estudiants de Secundària que han
participat en les trobades que, amb
inqüestionable eficiència, any rere any, s’ha
encarregat de coordinar.

Durant el mes de novembre ha de
rebre, successivament, el premi Catalunya
d’Educació i la medalla d’honor de la ciutat
de Barcelona. Tothom qui el conegui
confirmarà que són uns guardons
merescuts amb escreix. Persones com ell
són les que mantenen viva la il·lusió per
un país.

El nostre Tito
Ismael Panadés

-----------------------------------------------------------------------
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El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter

Sóc al Sud.
De fora estant,
la vida aconsegueix colors absents,
distrets, desconnectats.
Estranya complaença,
conversant en català.
Lluençor de mans, clima, colors,
olors de sal i de peix,
vaixells i eixams de gavines.
Vida distinta, costums ardents.
Deveses, vedells,
pasturant a l’aire lliure.
Cantarella sinuosa,
inflexions de veu i cant.
Sol diferent. Realitat irreal.
Matís. Fictíssies complaences.
El mar,
com un dibuix.
Profund, ondulant i immens.
Com si ell l’hagués copiat,
quan de fet és al revés.

Entrevistes freaks. Visca la festa.
Inyaqui Olarte Vives

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

Em sembla que amb
tot això de l’economia (o
falta d’ella) la gent estem
tots de més mal humor i
més desanimats. A sobre
també fa més fred, hi ha
menys llum i s’apugen les
factures del gas i
l’electricitat. En un
moment de fluixesa se’m
va passar pel cap dedicar
l’article a criticar els
pressupostos municipals
que, tot i les magres
circumstàncies, no tenen
ni el detall de congelar els
impostos i ja no dic
baixar-los. Però no! Això
és una entrevista freak,
aquí ens encebem amb
l’adversitat, ens cruspim
les penes i expulsem
alegria i optimisme a
punta pala.

Començaré parlant
dels magnífics castells de
foc de la festa major, que
aquest any van estar
genials. En acabar,
després d’una sonora
ovació, vaig escoltar
alguns comentaris de
parelles i grups de
vianants que em
passaven per la vora i
deien coses com ara:
quan haurà costat tot això,
vols dir que calia tant,

El passat dia onze de
novembre per la nit vaig voler
veure i escoltar el programa
Àgora, en part esperant
Segle XX, programa que per
cert, els hi aconsello. No cal
dir que tots els partits
polítics representats van lluïr
el seu armament dialèctic
contra el seu competidor, i
ressaltant el que es fa i s’ha
fet en aquests anys de
primer Tripartit, i de segon
Entesa. El balanç era fabulós.
Els vint-i tants anys de
pujolisme es van convertint
quasi en una nosa. El fill del
seu pare, Oriol Pujol,
conegut per les patilles ho
va tocar bé, amb l’ajut de la
representant del PP i del noi
de Ciutadans, que va
demostrar tenir educació,
no així el seu veí d’Iniciativa-
Verds i no se quants més,
que ens va ensenyar el que
no s’ha d’aprendre. Va tenir
alguna cosa del Chávez.

Tot el dit és només una

Del dit i del vist
C.G.A.

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

introducció a la vertadera
mare de la qüestió; el
finançament que no arriba.
Tots volen més diners per
poder gastar més, i suposo
per ells cobrar més. El nou
Estatut es va fer per a més
autogobern amb més diners,
pel que es va escoltar. Com
he dit altres vegades, crec
davant del vist fins ara, que
si arribés un tren llarg, molt
llarg!, carregat d’euros els
nois de Barcelona i els seus
respectius partits serien molt
capaços de netejar-lo en
poca estona. Això sí! pel bé
de Catalunya sencera. Porta
aquest tema al darrer ple de
l’Ajuntament del dia 30
d’Octubre amb tot uns
augments prou moderats
per la set recaptadora del Sr.
Aguilà, que ara comença a
olorar -no abans que els seu
suprem “quefe” Sr.
Zapatero-, que hi ha crisis.
Potser també li ha costat
degut al poc que ell la notarà

al pertànyer a la nova classe
social dels polítics. En la
despesa social no hi haurà
cap estalvi, en la “bona”
administració tampoc, i de
recollir d’on no es trau i es
perd no cal perdre el temps.
Ell no creu amb mesures
màgiques ni amb
l’economia de les petites
coses que en fan una de
grossa. I ara amb l’ajut dels
socis d’aplaudiment a
Barcelona, em refereixo als
nois del Sr. Saura, no caldrà
ni parlar. El Sr. Aguilà va a la
seva com sempre, no ho
tenia prou fàcil governar
amb minoria davant d’una
oposició que mai podien
anar junts, necessita la
seguretat per la seva
tranquilitat i el seu descans.

Dintre poc temps veurem
una nova col·locació, sigui a
l’Ajuntament sigui a la
Diputació, i s’haurà pagat el
pacte. Perquè tot té un preu.

Si llegiu l’explicació del
pacte us meravellarà per l’alt
sentit ètic i social que conté.
D’arrancada la lectura
d’aquells cinc punts amb els
deu referents a dedicar-hi
l’atenció, uns no es
compliran i algun altre ja
s’ha burlat. I en quan a la
comissió de seguiment, tots
sabem per a què serveixen
les comissions. Ara bé, si
ells ho tenen per bo, jo
també.

Pel que s’ha vist i llegit
la tant bavada i manosejada
reunió de Washington es
podia ben bé fer o no, i el

nostre Presidente anar-hi o
no. Crec que es podria
judicar com un
acomiadament del més cretí
dels presidents d’Estats
Units. Ha de passar el temps
per que es vegi si entremig
de tantes encaixades de
mans, fotografies i bones
menjades ha restat temps
per parlar en serio dels
problemes que la gran
banca i un capitalisme
animalesc ha creat al món
sencer. No volent ser
pessimista em sembla que
els pecats d’aquesta colla de
brètols, els haurem de pagar
els mateixos de sempre.
Aquells que no ens hem
emportat mai ni un “xavot”
a casa, o sigui, vostès i jo.
I... amen.

millor que ho haguessin
invertit en un altra cosa...

No! No! I no! A Balaguer
sempre ens ha perdut la
gasiveria a l’hora de
projectar la imatge de la
ciutat. Els castells de foc són
una de les coses que encara
arrossega gent de la comar-
ca i en això no s’ha de voler
estalviar mai.

Un altra cosa, dissabte
de la festa major. Genial!
Com als vells temps, una
gentada, quin ambient! Als
carrers, als restaurants, als
diversos pavellons, als
pubs, a les zones de botelló,
un èxit total!

Dilluns, potser no calia.
Em vaig trobar a mig poble
passejant a la tarda pel carrer
major de Lleida i no sé jo si
això és gaire bo pel comerç
local. Crec, que si s’agafés
el costum de posar les
festes locals en divendres i
muntar activitats com ara
concerts amb grups po-
tents, obres de teatre de
primera divisió, ballades de
sardanes, havaneres o
qualsevol altra activitat de
masses, el divendres al
vespre, molt d’aquest èxode
s’evitaria i encara s’aconse-
guiria fer la festa major més
intensa i atractiva.

Aprofito el rampell de
bon humor, per a colar una
idea que un conegut meu va
proposar l’altre dissabte a
altes hores de la matinada a
la Kubatera. Citaré les seves
paraules textualment:

- S’hauria d’organitzar un
acte de record de la riuada
del vuitanta-dos. Alguna
cosa així com bany col·lectiu
al riu. Travessar el riu nedant
a primera hora del matí, allò
com fan a Finlàndia, tot ben
gelat. Seria guapo i segur
que sortia al telenotícies.

El xicot, després de dir
això, es va quedar en silenci
un moment amb els ulls mig
tancats i va afegir:

- Ah! També estaria bé
que la penya anés en boles.
Així potser sortim fins i tot a
la CNN!

Va quedar-se callat un
altre moment i d’un rampell
va inflar el pit, mentre
començava a descordar-se la
camisa dient:

Me n’hi vaig! Aquestes
coses comencen així, sense
pensar-s’ho massa. Mira la
Transsegre, primer eren
quatre al·lucinats i ja veus
ara.

Es va allunyar en direcció
a la sortida, perdent-se entre
la gentada. Desconec encara
com va acabar l’aventura,
però des d’aquí li envio els
millors desigs de cara a
consolidar aquesta intrèpida
tradició.
-------------------------------------------------
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El passat 19 d’octubre
va tenir lloc la sortida més
emblemàtica del Centre,
que coneguda amb el
nom «d’escampada» es
celebra cada any en
aquestes dates.

Es tracta d’una
sortida social, de tota la
gent del Centre,  que es
troben per fer una
excursió apta per a
tothom.

Tots es van trobar per
passar plegats una diada
festiva caminant tots

junts, estrenyent encara
més, els llaços ja fets de
companyerisme.

Aquest any la sortida
va tenir lloc a la comarca
del Priorat, on es va visitar
la població de Siurana
amb el Salt de la Reina
Mora i l’església de Santa
Maria. Tot el conjunt està
situat damunt la cinglera
des d’on s’albira l’embas-
sament de Siurana, la vall
de Cornudella, el cim de
la Roca Corbatera i tota la
serra del Montsant.

Després de la ca-
minada, en la que van
participar uns quaranta
excursionistes, es va
compartir un dinar de
germanor a Cornudella de
Montsant, com a acte
més en aquesta popular
“escampada”.

El Centre Excursionista

celebra la trobada anual

”Escampada” al Priorat

L’escampada del Centre Excursionista

A la sortida hi van
participar una
quarantena
d’excursionistes de
totes les edats

La Fira d’Alimentació i Salut amb uns

70 expositors d’alimentació ecològica

La primera fira d’Alimen-
tació i Salut celebrada a
Balaguer el passat cap de set-
mana, organitzada per Slow
Food Terres de Lleida amb la
col·laboració de l’Ajuntament
de Balaguer, ha estat tot un
èxit de públic, amb més de
vint mil visitants segons fons
de l’organització.

Els visitants van poder
gaudir de les moltes confe-
rències que durant tot el cap
de setmana va acollir la sala
d’actes del Pavelló polivalent
d’Inpacsa, iniciades amb la
xerrada inaugural a càrrec del
gastrònom Santi Santa-
maria, i de les moltes activi-

tats que durant el cap de set-
mana es van realitzar al recin-
te firal, entre les que cal des-
tacar, les degustacions de
productes naturals així com
la setantena d’expositors de
productes ecològics.

La Fira la va cloure el Con-
seller del Departament d’Agri-
cultura de la Generalitat de
Catalunya, Joaquim Llena,

Pol Delsams

acompanyat de l’Alcalde de
la ciutat, Miquel Aguilà i del
president de Slow Food
Lleida, Joan Inglada.

Els organitzadors han va-
lorat molt positivament
aquesta primera edició de la
Fira d’Alimentació i Salut, i
els milers de visitants mani-
festaven la importància
d’aquest tipus d’actes i dema-
naven que tingués continuï-
tat en els propers anys.

A la fira s’hi podia trobar
tot tipus de productes, des
de les verdures i hortalisses,
fruita, vins i caves, torrons i
xocolates, olives i oli, carn
ecològica, patés i anxoves, i
tot tipus de menjar ecològic i
natural.

D’altra banda, Pol
Delsams, de 13 anys, va ser
el guanyador del Concurs de
receptes antigues amb un
plat d’arròs de congre amb
crancs.

Fira d’Alimentació i Salut

Pol Delsams va ser el
guanyador del Primer
Concurs de Receptes
antigues amb un arròs
de congre amb crancs.
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Camarasa va acollir la representació de

l’obra teatral “El trampós entrampat”

Isidre Torné va procla-
mar-se campió del Cam-
pionat de Billar a tres
bandes del Casal de la
Gent Gran de Balaguer,
celebrat el passat diu-
menge 9 de novembre,
coincidint amb la celebra-
ció de la Festa Major de

la capital de la Noguera.
La final entre Isidre

Torné i Miquel Casal va
estar molt disputada.

La final es jugava a 20
caramboles i el guanya-
dor, Isidre Torné ho va fer
quedant 20 a 19 com a
resultat final.

Isidre Torné guanya la final

del Campionat de Billar

Isidre Torné i Miquel Casal

Representació del nou grup teatral de Camarasa

El passat diumenge dia
2 de novembre es va estre-
nar l’obra de teatre “El tram-
pós entrampat”, representa-
da per la nova companyia de
Teatre dels Grallers i
Geganters de Camarasa. Les
actrius i actors de l’obra són
veïns de Camarasa que tam-
bé participen en l’activitat
gegantera del mateix muni-
cipi.

L’obra representa una
peregrinació de les dones
del poble cap a Roma, que
organitza el capellà pels
pecats comesos pels
homes. La comèdia va ser
valorada positivament, pel
nombrós número d’assis-
tents a aquesta activitat, que
van aplaudir i animar a la
nova colla teatral a repetir la
representació pr d’altres
indrets.

L’obra teatral va ser representada pel grup Grallers
i Geganters de Camarasa, format per actors i
actrius veïns de la localitat noguerenca
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Anuncis breus classificats

IMMOBLES

-------------------------------------
ES VEN pis dúplex a l’Av.
Països Catalans, 150
m2+terrassa+cuarto de
40 m2 al costat. Tot amb
vistes al riu. Oportunitat
única. Interessats trucar
al 678954170-667476167.
-------------------------------------
ES LLOGUEN de particu-
lar a particular pàrkings
de línia al c/Molí del
Comte (Pl. l’Alguer), c/
Barcelona (Escola Pia) i
c/ Riu Corb (c/ Girona).
Telf: 699888360.
-------------------------------------
LLOGUER local centric
90 m2 a Tèrmens. Tel:
696570785.
-------------------------------------
ES LLOGA pis c/ Marc
Comas i pàrking al c/ St
Pere Màrtir. Raó tels:
973447752-639920281.
-------------------------------------
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. Telèfon:973450555,
Montse.
-------------------------------------

PIS EN VENDA, 65 m2, 2
hab., menjador 21 m2, 3
anys d’antiguitat, com-
pletament equipat, a/a,
calef., opció mobles, tras-
ter. Zona c/Urgell. Preu:
105.000 e. T: 686016074.
-------------------------------------
VENDA/LLOGUER pàr-
kings tancats al c/ Jaume
Balmes, 11. Raó telèfons:
973446161-629310479.
-------------------------------------
LLOGUER de cases, apar-
taments i pisos. Raó:
607896071.
-------------------------------------
ES TRASPASSA bar-res-
taurant per jubilació.
Pàrquing propi, terrassa,
menjador 60 places. To-
talment equipat amb fun-
cionament i permisos
amb regla. Amb vivenda.
Telf: 600381763.
-------------------------------------
LLOGUER de pisos de 1,
2 i 3 habitacions. Trucar
de 09-14 i 16-20 h. Raó:
663694255.
-------------------------------------
ES VEN apartament nou
als Països Catalans. Raó:
973446011.
-------------------------------------
LLOGO pis nou a estrenar
a Gerb, amb o sense mo-
bles. Parquet, ascensor,
calf., jardí comunitari,
pàrking, traster i gastos
inclosos. Preu: 500 e/
mes. Directe propietari.
Telf: 639531413.
-------------------------------------

ES TRASPASSA local co-
mercial al c/ d’Avall, 5.
Condicions a convenir.
Interessats trucar al
629375139.
-------------------------------------
LLOGUER-traspàs Bar-
restaurant 3 Creus a
Vallfogona de Balaguer.
Raó: 973432229.
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------

TREBALL

-------------------------------------
GRUP D’AUTOMOCIÓ
precisa noia per al depar-
tament d’administració
amb coneixements d’in-
formàtica a nivell d’usu-
ari, i amb titulació de
Grau Superior d’Admi-
nistratiu, batxillerat o si-
milar. Demanar per srta.
Eva al tel. 973443121.
-------------------------------------
EMPRESA DE SERVEIS
precisa personal amb co-
neixements d’electrònica
o electricitat, i carnet de
conduir. Telf: 973446395.
-------------------------------------
S’OFEREIX noi per fer tot
tipus de reformes, enra-
jolats, feines interiors,
banys, cuines, plats de
dutxa, greisite. Molt eco-
nòmic. Raó tel.
626262607.
-------------------------------------

VARIS

-------------------------------------
ES VEN màquina de fotos
Vviglander-vito CL. Té 50
anys, de les primeres
amb disparador automà-
tic. Totalment nova. Per
coleccionistes. 50 e.
També càmera Nikon
professional nova, F401S,
130 e. Raó: 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 Nikon, nova.
Preu: 200 e (inclou trípo-
de i una funda per la
càmara). Telf: 690189081.
-------------------------------------
ESQUIZOFRÈNIA i altres
TMS: transtorns bipolar,
depressiu, de personali-
tat, agorafòbia. Informa-
ció i suport familiar. In-
serció laboral.  Associa-
ció Salut Mental Nogue-
ra-Balaguer. Telèfons:
973221019-610260221,   o
visitant la pàgina web:
www.salutmentalponent.com,
associacio@salutmentalponent.com
-------------------------------------
Per anuncis en aquesta
secció dirigir-se al c/ Sant
Lluis, 36 de Balaguer.
------------------------------------

¿TIENE PROBLEMAS
para pagar sus deudas?
¿Ahogado por sus pagos?
¿Necesita 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.
-------------------------------------
DRAME Africano,
profesor vidente. Trabajo,
salud, negocios, amor.
Garantia 100%. Llama al
655190096. Recibo todos
los dias en Balaguer.
-------------------------------------
Per anuncis en aquesta
secci-o dirigir-se a Revis-
ta Groc, C7 Sant Lluis, 36
de Balaguer.
------------------------------------

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.
-------------------------------------
ES VEN Alfa Romeo 146,
any 1997. En molt bon es-
tat. Preu: 2.000 e. Raó:
659970358.
-------------------------------------
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Farmàcies

ÀGER
AJUNTAMENT 973 455004

BALAGUER
AJUNTAMENT 973 445200

MOSSOS (URGÈNCIES) 088

MOSSOS D’ESQUADRA 973 457700

GUÀRDIA URBANA 973 450000

CONSELL COMARCAL 973 448933

BOMBERS 973 445080

CAP II 973 446028 / 973 447714

CAP II, DEMANAR VISITES 902 111 444

I.N.SEGURETAT SOCIAL 973 450408

QUINTA SALUT L'ALIANÇA 973 447513

CENTRE MEDIC

DE RECONEIXEMENTS 973 448113

CREU ROJA 973 445796

RENFE 973 445503

ALSINA GRAELLS 973 445476

TAXIS PÚBLICS 973 445022

CORREUS 973 445826

JUTJAT N.1 973 451353 / 973 451383

JUTJAT N.2 973 451162 / 973 451287

SALA DE PROCURADORS 973 451177

DESPATX PARROQUIAL 973 445342

ESGLÈSIA EVANGÈLICA

PENTECOSTAL 973 445996

FUNERARIA SANT JOSEP 973 449044

973 445786 - 629 447113 -973 390862

CASAL GENT GRAN 973 446259

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

BELLCAIRE D'URGELL
AJUNTAMENT 973 586005

DISPENSARI MÈDIC 973586249

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

CAMARASA
AJUNTAMENT 973 420009

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

CASTELLÓ DE FARFANYA
AJUNTAMENT 973 428007

CUBELLS
AJUNTAMENT 973 459005

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

GERB
AJUNTAMENT 973 446099

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

LA RÀPITA
TELÈFON PÚBLIC 973 445018

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

MONTGAI
AJUNTAMENT 973 430005

METGE 973 430107

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

MENÀRGUENS
AJUNTAMENT 973 180205

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

TÉRMENS
AJUNTAMENT 973 180010 / 973 180041

CASA DEL METGE 973 180213

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

OS DE BALAGUER
AJUNTAMENT 973 438004

METGE 973 438003

A.T.S. 973 438062

ESCOLES 973 438061

RESIDÈNCIA 973 438169

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

SANT LLORENÇ
TELÈFON PÚBLIC 973 420003

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

LA SENTIU
AJUNTAMENT 973 424005

CASA DEL METGE 973 424058

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

LES AVELLANES
AJUNTAMENT 973 454004

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

VALLFOGONA DE BALAGUER
AJUNTAMENT 973 432008

CASA DEL METGE 973 432055

Telèfons útils

ÀGER

F. JOSA - C/ La Font, s/n 973455060

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

BALAGUER

F. ALDAVÓ- P. Estació, 10 973450214

F. CLAVER- Sant Lluís, 6 973445384

F. MARCH- S. Jaume, 2 973445280

F. SALA- Pl. Mercadal, 38 973445087

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

BELLCAIRE D'URGELL

BRUFAU TUDELA, J.I. 973586466

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

CAMARASA

TRIBÓ ALCOBÉ, M. 973420200

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

CASTELLÓ DE FARFANYA

ARASA PLA, G. 973428070

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

LA SENTIU DE SIÓ

MONTSERRAT MIRATS 973424151

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

LES AVELLANES

RÚBIES PRAT, NÚRIA 607191367

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

MONTGAI

PERE SOLANS 973430110

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

OS DE BALAGUER

RÚBIES PRAT, NÚRIA 973438136

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

VALLFOGONA DE BALAGUER

AIGUABELLA ALENTA, G.973432151

Farmàcies de torn de Balaguer

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI

06.10 BARCELONA feiners

07.40 “ diari

07.55 “ diari

18.58 " diumenges

07.30 TÀRREGA feiners

12.00 " feiners

15.00 " de dill. a div. feiners

19.30 " feiners

07.48 LLEIDA feiners

07.51 " feiners

08.00 " feiners

09.15 “ feiners

10.45 “ diumenges

13.30 " calendari escolar

15.18 “ de dill. a div. feiners

18.05 LLEIDA diari

09.50 SEU D'UR-PUIGERDÀ diari

16.35 " diari

13.35 SOLSONA dill,dima,dij,div. feiners

13.35 PONTS de dill. a div. feiners

19.50 PONTS de dill. a div. feiners

SORTIDES ARRIBADES

BALAGUER LLEIDA

06.30 (1) 06.59

08.00 08.30

09.50 10.19

12.25 12.54

14.16 (4) 14.46

16.00 16.29

18.30 18.59

19.25 (4) 19.55

SORTIDES ARRIBADES

LLEIDA BALAGUER

06.00 (1)(2) 06.23

07.15 07.44

09.10 (3) 09.39

11.45 12.14

13.45 (3) 14.14

15.15 15.44

17.50 18.19

20.30 20.59

Horari de trens

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI

17.21 ESTERRI D'ÀNEU feiners

13.17 AGRAMUNT feiners

19.47 AGRAMUNT de dill. a div. feiners

14.00 ÀGER feiners excepte

                          dill., dmart. i dij. calen. escolar

17.00               "   dill., dmart. i dij. calen. escolar

17.50 LES Diari

18.05 “ Diari

SORT. LLEIDA-BALAGUER CALENDARI

09.15 diari

11.00 feiners

12.30 feiners

13.00 de dill. a div. feiners

15.00 calendari escolar

16.00 diari

16.45 feiners

18.30 calendari escolar

19.00 de dill. a div. feiners

Horari d’autobusos

(1) Només circula de dilluns a divendres feiners.

(2) Tren directe entre Lleida i Balaguer.

(3) Enllaç amb el servei per carretera des de La Pobla de Segur fins a Sort. (Sortides

de la Pobla de Segur: 11.05 h i 15.50 h - Arribades a Sort: 11.35 h i 16.20 h).

(4) Enllaç amb el servei per carretera des de Sort fins a la Pobla de Segur. (Sortides

des de Sort: 12.10 h i 17.20 h - Arribades a la Pobla de Segur: 12.40 h i 17.50 h).

BALAGUER LA POBLA

09.39 (3) 11.00

14.19 (3) 15.40

20.59 22.20

LLEIDA LA POBLA

06.40 08.00

12.56 (4) 14.16

18.05 (4) 19.25

NETEJA DE VIDRES, EDIFICIS, BANCS,

OFICINES, COL.LEGIS, LOCALS

COMERCIALS, NETEGES FI D'OBRA.

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

REHABILITACIÓ DE FAÇANES

Pintura i Decoració

Qualitat i dedicació,
els nostres distintius

Pedro Garanto Fillat
C/ Tàrrega, 51 F •  BALAGUER

Tel. 699 949630

De les 8 de la tarda del 20 de novembre a les 8 de la tarda del 27 de novembre CLAVER

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

De les 8 de la tarda del 27 de novembre a les 8 de la tarda del 4 de desembre SALA

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

De les 8 de la tarda del 4 de desembre a les 8 de la tarda del 11 de desembre MARCH

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

Comunitats | Pàrquings | Oficicines
Establiments comercials | Col·legis

Bancs | Naus industrials
Neteges fi d�obra

Neteges en general
Vidres | Rètols

Neteja de catifes i moquetes
Poliment i abrillantament de terra

DEMANI�NS
PRESSUPOST

ES VEN pis dúplex
a l�Av. Països Catalans,

150 m2+terrassa+cuarto de 40 m2 al
costat. Tot amb vistes al riu.

Oportunitat única. Interessats trucar al
678954170-667476167.
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