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Festa del cavall 2009

Què en penseu?...

Josep M. Simon i Auberni

---------------------------------------------
Sense intenció de fer-me

pesat, però sí amb la volun-

tat de reflexionar sobre la
necessitat de previsió  quan

es duu a terme alguna obra,

voldria exposar el següent
cas. L’altre dia, m’explicava

un bon amic, que va haver

d’acompanyar un familiar,
que tenia un esquinç al peu,

a fer-se radiografies al Pere
III. El problema era on esta-

cionar el cotxe mentre du-

rés l’atenció mèdica. Al car-
rer cardenal Ben-lloch, enca-

ra que sigui a prop, no és

possible si no es condueix
un vehicle de serveis o de

mercaderies, i aquest no era

el seu cas; i, alhora, la dura-
da màxima és de 30 minuts.

Hi ha altres possibilitats:

deixar el familiar recolzat en
alguna paret, i que li passi

l’hora mentre es va a la re-

cerca d’un aparcament; atu-

rar el cotxe al mig del pas i
acompanyar el pacient a les

dependències, i la resta de

vehicles que s’omplin de
paciència; o aparcar el cot-

xe a l’altra vorera de l’avin-

guda, i que els vianants se
la juguin en baixar a la car-

retera... Per cert, aquesta

darrera, és  visible, encara
que no en l’indret en qües-

tió, sí al llarg del vial. Pen-

sem-hi. Gràcies.
------------------------------------------------

Durant els darrers dies, en les tertúlies dels bars, a la

feina, i en tots els mitjans de comunicació, només es parla
d’esports, de futbol, i sobretot de la possibilitat de que el

Barça guanyi el famós triplet. Hi ha qui diu que el futbol és

la més important d’aquelles coses que no ho són. Tinc els
meus dubtes. El Barça i la possibilitat de títols, sembla

que per uns dies, ha fet oblidar els problemes de l’atur, la

crisi, per no dir les fantasmagòriques eleccions europees
que tenim d’aquí a quatre dies.

Juntament amb el Barça, durant aquestes darreres

setmanes, els mitjans de comunicació s’han fet ressò, a
més petita escala, dels importants avenços mèdics i

d’investigació que s’estan duent a terme sobre malalties

com el càncer, l’augment de l’atur, el debat de l’estat de la
nació amb propostes  més o menys encertades per tal de

pal·liar la crisi i el futur del país, entre d’altres, que,

segurament, ens haurien  de fer pensar més, d’obrir debat,
de parlar-ne si més no, més que d’estar pendent de si el

Barça guanyarà o no, i de si ho farà per golejada.

L’oci i l’esport, és evident que són importants dins de
la societat, però cada cosa s’hauria de posar al seu lloc i

donar-li la importància que té.

Aquest dissabte Balaguer celebra novament la marató
de donants de sang a l’Ajuntament de Balaguer, durant tot

el dia. Aquí seria bó que els balaguerins i noguerencs

guanyéssim per golejada, i fóssim notícia de record de
donants. Seria una bona notícia per fer-se’n ressó tots els

mitjans de comunicació.

Cada cosa al seu lloc
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El passat diumenge,

la ciutat de Balaguer va
aplegar diferents activi-

tats entre les quals desta-

ca la Xa edició de la Festa
dels Cavalls que enguany

també va durar dos dies i

dins el marc de la matei-
xa es va organitzar, con-

juntament amb l’oficina

comarcal del departa-
ment d’agricultura, ali-

mentació i acció rural la

primera jornada tècnica
d’hípica que va tenir lloc

el dissabte reforçada amb

uns tallers pràctics adre-

çats als nens i nenes els

quals varen tenir molt
d’èxit.

El diumenge va tenir

lloc el concurs de salt per
a nens i nenes de fins a 16

anys, la passejada amb

camells i la mostra de
ferrar cavalls amb molta

concurrència de gent en

tots els espais.
Acte seguit va tenir

lloc el tradicional tres

tombs a la plaça del
Mercadal amb la tradi-

cional benedicció dels

animals de companyia i
els cavalls, qui van ser els

autèntics protagonistes

de la festa.
La festa de tot el cap

de setmana, va acabar

amb un dinar de germa-
nor de vora 300 persones.

La Festa del Cavall reuneix

centenars de balaguerins al

marge esquerre del riu

Festa del Cavall de Balaguer

Els actes dels dos

dies van estar seguits

per molt públic, tant

al concurs de salts

com als tres tombs

Fira Balaguer es converteix en la Fira

més dolça i gastronòmica de Lleida

Fira Balaguer va tancar el

diumenge les seves portes

amb una gran afluència de
públic que durant els tres

dies van atansar-se al Nou

Pavelló per tal de poder
visitar tot el recinte Firal.

El fet de coincidir la Fira

amb el dia festiu de l’1 de
maig, i la bona climatologia

dels tres dies, va afavorir a la

fira amb la presència de
milers de visitants.

Enguany, un munt

d’activitats es van celebrar
paral·leles amb gran èxit tan

de participació com de
públic assistent.

Entre totes les activitats

que es van dur a terme
aquest dies, es destaquen

els guanyadors dels dife-

rents concursos realitzats,
com el II Concurs de mels

Fira Balaguer «Reina de

mels» essent els guanya-
dors en Categoria Mels de

romaní,  Ramon Vilardosa,

en categoria Mels de mil
flors, el guanyador va ser

Concurs de Paletes

Pere Minyambre i en ca-
tegoria Mels de muntanya,

el primer premi va ser per

Ramon Vilardosa. El premi
a la Millor mel de totes les

del concurs, Reina de les

mels, va ser per Pere Mi-
nyambres.

El  primer Concurs

gastronòmic «La mel i les
postres» va guanyar-lo

Carina Buisán, seguida de

Lluís Caufapé i  Ana Belen
Molins Verdés.

El XIV Concurs de

Paletes de les «Terres de
Lleida» va ser per la parella

formada per Josep Vidal

Tugues de Ponts i Mario
Ventosa del Vendrell.

I pel que fa a la 7a

Trobada de Puntaires, cele-
brat el diumenge al matí, el

Premi al «grup de puntaires

més ben conjuntat» va ser
pel Grup de Puntaires de

Golmés.

Fira Balaguer 2009

Milers de visitants van

poder gaudir de la Fira i

de les moltes activitats

que es van organitzar al

voltant del certamen
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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

El 24 de maig, El Mercadal acollirà una

nova edició de la Festa de la Coca
El proper diumenge 24

de maig, la Plaça del Merca-

dal acollirà una nova edició
de la Festa de la Coca, amb

la participació de diferents

pastissers de la ciutat, ela-
borant una coca de seixanta

metres de llarg que es repar-

tirà entre els assistents a la
festa. Durant la festa també

es repartiran 400 litres de la

sangria del Mercadal. Una
beguda sense alcohol a base

de sucs de fruita.

Durant la festa actuarà el
grup de percussió al carrer

Bandelpal, i s’acabarà la fes-

ta amb l’actuació d’un
cantautor, Narcís Perich i la

caravana de la bona sort.Festa de la coca l’any passat

Els balaguerins van celebrar l’Aplec

de Santa Maria de les Franqueses
El passat diumenge 10

de maig, va celebrar-se una

nova edició de l’Aplec de
Santa Maria de les Franque-

ses, organitzat conjunta-

ment per la Parròquia de
Balaguer, l’Associació Dona

Rural i la Comissió per la res-

tauració del Monestir.
Els actes van iniciar-se

amb una Missa al Monestir,

seguida d’una gran Ballada
de sardanes i també d’un di-

nar de germanor, a l’aire lliu-

re.
Els actes van acabar a la

tarda, amb un concert del

grup de Cambra del Cor
Lieder Càmera de Sabadell.

La Festa comptarà un any més amb la col·laboració

dels voluntaris de Creu Roja Joventut de Balaguer

El grup de percussió

de Balaguer “Bandepal”,

organitza la tercera troba-
da de grups de percussió

de carrer de les terres de

Lleida.
El proper dia 23 de

maig, més de cent per-

cussionistes es trobaran
al parc del riu a l’altura de

l’estació d’autobusos per

rebre una Master-Class a
les 12 del migdia, dirigida

per Oriol Mestres i Marc

de Rosselló del grup de

percussió “Percudium”
de Barcelona, i assistits

pels professors de

percussió Ricard i Xesco
Grau i Ciado Trindade.

Els participants de la

trobada celebraran un
dinar de germanor al pati

del Consell Comarcal de

la Noguera i per la tarda a
partir de les 17:00 hores,

gran rua (batukada) pels

carrers de la Ciutat sortint
des del Parc del Riu i amb

arribada a la Plaça

Mercadal, on clourà la
festa, amb una gran traca

a càrrec dels Diables de

Balaguer.
Participaran les Colles

de Cervera, de Sant Guim

de Freixenet, d’Igualada,
de Guissona,  d’Artesa de

Segre i de Barcelona.

La III Trobada de grups de

percussió de carrer es celebra

a Balaguer el 23 de maig

Bandelpal de Balaguer

Trobada de

Percussionistes el

proper dissabte 23 de

maig amb colles

d’arreu de Catalunya

Aplec de Santa Maria de les Franqueses

Durant l’Aplec al Monestir de les Franqueses, els

assistents van participar de diferents activitats
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El passat  4 de maig,
l’alcalde de Balaguer, Mi-
quel Aguilà, i el President
de la Cooperativa Actel,
Ramon Brualla  van sig-
nar un conveni de col·-
laboració, dins del Pro-
grama Thao - Salut Infan-
til.

En aquest conveni
s’acorda el subminis-
trament de peces de
fruita per a tots els
escolars de la ciutat, cada
cop que s’organitzi
alguna activitat dins del
Programa Thao i dins del

Pla de Dinàmica Educa-
tiva Municipal.

L’Ajuntament de
Balaguer té com a
objectiu crear uns hàbits
saludables en els més
joves practicant activitat
física i alhora menjant
fruita.

Amb el conveni, Actel
promociona la seva fruita
i ajuda a fomentar el fet
de menjar fruita de les
nostres comarques.

La pròxima activitat
que tindrà lloc dins del
Pla de Dinàmica Educa-
tiva i el Programa Thao és
la Diada Olímpica, que es
celebrarà amb dos dies,
primer aquest divendres,
15 de maig a nivell dels
alumnes de primària, i el
dia 22 de maig a nivell
dels alumnes de secun-
dària.

Ajuntament i Actel signen un

conveni dins del programa

Thao de salut infantil

Miquel Aguilà i Ramon Brualla

Actel donarà i

promocionarà fruita

per les activitats que

s’organitzen amb els

escolars de la ciutat

La Residència St Domènec, rep 60.000

euros de l’obra social de Caja Madrid
Obra Social Caja Madrid

i l’Associació Residència
Geriàtrica Sant Domènec de
Balaguer, han signat un con-
veni de col·laboració pel que
l’Obra Social concedirà una
subvenció econòmica de
60.000 euros a l’Associació
que es destinaran integra-
ment a millorar les infrastruc-
tures de la residència que
tenen més de vint-i-cinc anys
d’antiguitat.

L’objectiu d’aquesta
col·laboració és fer la
renovació de les instal·la-
cions dels sistemes de
seguretat i instal·lar un nou
sistema d’estalvi  energètic
a la residència.Signatura conveni

L’Hospital Jaume d’Urgell celebra Sant

Jordi amb diferents actes festius
El passat 23 Abril, l’Hos-

pital Jaume d’Urgell, va ce-
lebrar la Festa de Sant Jordi.
Les activitats que es van rea-
litzar van ser: lectura d’un
poema per part d’un famili-
ar d’un dels pacients ingres-
sats a l’hospital, representa-
ció teatral de la llegenda de
Sant Jordi, a càrrec dels usu-
aris del centre, cantada de
cançons, amb la coral del
centre, i finalment, entrega
d’un llibre i d’una rosa a cada
padri i padrina.

A través d’un conveni de col·laboració per millorar

algunes infrastructures de la residència

Sant Jordi a l’Hospital Jaume d’Urgell
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Els dies 8 i 9 de maig
de 2009 , es va celebrar  a
Balaguer  la  quarta edi-
ció de Riverside « crazy
car hop» organitzada per
Razzlers Car Club de
Balaguer.

Un any més, Balaguer
va tornar a ser la Capital
del Rock and Roll.

Per quart any conse-
cutiu Razzlers car Club,
realitza aquesta trobada
de cotxes americans dels
anys 50 , i donada la gran
afluència de públic, s’ha
consolidat aquest event a
nivell espanyol.

El divendres dia 8, es
va realitzar un concert
d’obertura del Riverside,
amb l’actuació del grup

de Rock’n’roll «Eddie& the
Backfires».

El concert va ser tot un
èxit tant per les persones
que relacionades amb
aquest món, com els
curiosos que van poder
veure l’espectacle de la
gent ballant al pur estil
dels anys 50 .

El dissabte, es van
obrir els pavellons firals a
les 10:00 del matí, amb
moltes parades d’articles
relacionats amb la festa,
roba, tatuatges, comple-
ments, així com la des-
filada de roba i pentinats.

Els vehicles, ameri-
cans del anys 50 , van
venir de totes parts,
havent-hi cotxes de
Madrid, Terrassa, Bar-
celona, València, França,
Bèlgica, Alemania, i de
Balaguer és clar.

En aquest Riverside,
van participar els Car
Clubs més importants de
tot l’Estat.

El grup Razlers van

organitzar una nova edició

del Riverside “Crazy car hop”

Exposició de cotxes americans

La quarta edició del

Riverside va gaudir

d’una bona acollida

entre el públic

balaguerí

Balaguer va acollir la Primera Festa

Country al marge esquerre del riu
Enguany dins el marc de

la ja tradicional Festa dels
Tres tombs... a cavall de
Balaguer que es va celebrar
el passat cap de setmana va
tenir lloc una nova iniciativa
que amenitzà la nit de dis-
sabte, la 1a Festa country al
marge esquerre del riu, a l’al-
çada de la nova passarel·la.

Una festa, organitzada
pels Amics del ball country
de Balaguer,  que va agluti-
nar tots els ballarins de les
poblacions veïnes, atrets per
aquest original ball i a tot el
públic en general que va vo-
ler conèixer més a fons
aquesta dansa i veure l’es-
pectacle.Primera Festa Country de Balaguer

El subdelegat del Govern, presideix la

Jornada d’Estrangeria a Balaguer
La Subdelegació del Go-

vern a Lleida va organitzar
dimecres passat, a la Sala
d’Actes de l’ajuntament de
Balaguer  una nova  Jornada
d’Estrangeria de caire forma-
tiu adreçada a representants
d’ajuntaments i  el consell
comarcal de La Noguera, així
com a associacions, col·-
lectius d’immigrants i
ONG’s que atenen i asses-
soren a ciutadans estran-
gers.

La presentació de la
Jornada d’Estrangeria va
anar a càrrec del Subdelegat
del Govern a Lleida, José
Angel Flores, qui va explicar
que l’objectiu és “donar

Ballarins d’arreu de les comarques de Ponent van

mostrar els diferents passos del ball country

Jornada d’Estrangeria

resposta a les necessitats
informatives que generen
els processos adminis-
tratius en matèria d’estran-

geria”.  Flores va estar
acompanyat per la regidora
de Serveis Socials  Montse
Serra.
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L’Arxiu Comarcal de la
Noguera ha restaurat els
48 pergamins amb segell
del fons municipal de
Balaguer, una bona part
dels quals són privilegis
concedits pels comtes i
reis a la ciutat de
Balaguer.

Aquests pergamins,
dels anys 1289 al 1719,
tenen una extraordinària
vàlua per la història de la
ciutat de Balaguer i de la
comarca de la Noguera.

Malgrat que l’ajunta-

ment de Balaguer conser-
va uns tres-cents perga-
mins, la singularitat
d’aquest conjunt rau en
què tots ells duen penjat
un segell de cera natural
o de plom, que servia per
garantir l’autenticitat del
document que acompa-
nyava.

A més a més, aquests
segells són una font
d’informació per a l’estudi
de la iconografia i
l’heràldica medievals, ja
que contenen la imatge
d’armes del sobirà, senyor
o cavaller que atorgava el
document.

La propera actuació
que l’Arxiu Comarcal de la
Noguera preveu realitzar
sobre aquest grup de
pergamins és la seva
digitalització.

L’Arxiu Comarcal restaura un

total de 48 pergamins del

fons municipal de Balaguer

Presentació dels pergamins

Els pergamins

restaurats son

privilegis concedits

pels comtes i reis a la

ciutat de Balaguer

El poble de Montgai celebra la primera

edició de la seva “Net. Fira del Sabó”

El passat diumenge 3 de
maig, la localitat noguerenca
de Montgai va poder celebrar
la primera edició de “Net. Fira
del sabó”, que en un principi
s’havia de celebrar el passat
diumenge 27 d’abril, però
que es va ajornar a causa de
la pluja.

La fira del sabó, estava
organitzada conjuntament
per l’Ajuntament de Mont-
gai i el Departament
d’Innovació, Universitat i
Empresa, Artesania de
Catalunya, la Fira tenia
l’objectiu de recuperar una
tradició arrelada al municipi
des de mitjans del segle XIX

i fomentar, d’aquesta mane-
ra, aquest ofici artesanal,
que encara es present a
moltes llars de Catalunya.

L’elaboració del sabó de
manera artesanal va ser l’eix
central del certamen firal que
va congregar centenars de
visitants durant tot el dia.

Els assistents a la Fira
del sabó van poder observar

17 expositors a la Fira del sabó de Montgai

la tradició sabonera de
Montgai i el procés d’ela-
boració.

La Fira va acollir diferents
activitats relacionades amb
el sabó, acollint un total de
17 expositors artesans, i
l’exposció Morcaires i
Barrellaires, així com una
degustació d’olis amb
Denominació d’Origen les
Garrigues.

Els visitants van poder
adquirir sabó elaborat per un
grup de voluntàries del
municipi.

L’alcalde de Montgai,
Jaume Gilabert va valorar
molt positivament la primera
edició de la Fira que degut al
bon nombre de visitants que
hi va haver i el gran ressò que
va tenir, ja s’espera la
continuitat durant els
propers anys, per celebrar a
Montgai, la fira amb noves
edicions.

Es va mostrar la manera artesa d’elaborar el sabó

Durant la Fira es va

mostrar la manera

artesana i tradicional

d’elaborar el sabó, com

es feia fa uns anys
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Balaguer celebra la marató de donació

de sang el proper dissabte 16 de maig

El passat 11 de maig
va presentar-se les sessi-
ons informatives “Amb el
cáncer, de cara”, amb la
presència de represen-
tants del Consell Comar-
cal, de l’Ajuntament de
Balaguer, de la Cambra de
Comerç i de la Delegació

de Balaguer de l’Associa-
ció Espanyola contra el
Càncer.

Aquestes sessions
parteixen de la voluntat
d’apropar a tothom les
millores i els avenços as-
solits en el camp de l’on-
cologia.

Sessions informatives del

càncer a la Cambra de Comerç

Presentació «Amb el càncer de cara»

Ajuntament de Balaguer

Conjuntament amb
l’Ajuntament de Balaguer i
l’Associació de Donants de
Sang de la Noguera, s’ha
previst que el proper dissab-
te 16 de maig de 2009, de 10
del matí a 10 del vespre (in-
interrompudament) es pu-
guin realitzar donacions de
sang a la Sala d’Exposicions
de l’Ajuntament de Balaguer,
a la Marató de Donació de
Sang de Balaguer 2009.

La Marató persegueix
com a objectiu principal sen-
sibilitzar sobre la necessitat
de prendre costum de donar
sang, captar nous donants i
aconseguir així un important
nombre de donacions du-
rant aquesta jornada, ja que
és un fet que costa poc de
fe, però és molt important i
que ajuda a molta gent.

La Marató pretén sensibilitzar la població de

Balaguer i comarca sobre la importància de fer-se

donants de sang de manera habitual
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La Biblioteca de Balaguer us recomana

la lectura dels següents llibres

Fruit de l’experiència
personal de l’autor, l’any
2003 aquest jove barceloní,
animat per una agència de
viatges, decideix visitar la
Índia. En queda impactat,
sobretot de la pobresa.
Descobreix que hi ha un
món, ben diferent, a la vora
del nostre. La visita a un
orfenat de Bombai, amb
quaranta nens abocats al
carrer, a la prostitució i a la
misèria, el porta a prendre
una decisió que canviarà la
seva vida: la creació de la
ONG Somriures de Bom-

bai. Aquest llibre esdevé un
cant a la humanitat, al des-
cobriment dels valors es-
sencials de la vida i el relat
d’una transformació per-
sonal que s’ha convertit en
una tasca d’ajuda al Tercer
Món.

Sonrisas de Bombay
Autor: Jaume

Sanllorente

Gènere: Novel·la viatges

365 pingüinos
Autor: Jean-Luc

Fromental

Gènere: + 7 anys

Todo el sabor de la
Índia
Autor: Manju Malhi

Gènere: Cuina

A la família protago-
nista d’aquest conte els
passa una cosa molt cu-
riosa: el dia 1 de gener els
arriba un paquet a casa
que, sorprenentment, por-
ta 1 pingüí a dins. Però la
capsa no portava remi-
tent, ni cap adreça on po-
der reclamar, així que se’l
van quedar. Però és que
darrera d’aquest pingüí
n’arriba un cada dia de
l’any i el 31 de desembre
tenen 365 pingüins a ca-
sa!. Qui els envia aquests
paquets tan especials?
Amb quin objectiu? Es
tracta d’un llibre de gran
format que centra el seu
atractiu en unes il·lustra-
cions realistes però plenes
de colors que agradaran a
petits i grans. No us el
podeu perdre.

Amb una riquesa extra-
ordinària d’ingredients,
matisos i sabors, la cuina
índia constitueix un au-
tèntic tresor dins l’àmbit
culinari i nutricional. La
seva elaboració no és
complicada i el seu secret
radica en la mescla de
llavors i espècies. Si voleu
introduïr-vos dins aquesta
rica gastronomia i sorpren-
dre els vostres convidats
amb una vetllada típica-
ment índia, aquest llibre us
serà de gran ajuda.  A més,
podreu amenitzar la troba-
da amb el cd de música
tradicional índia que
acompanya aquest llibre.

Altres títols completen
la col·lecció: Todo el sabor

de Japón, Todo el sabor de

Italia i Todo el sabor de

Tailandia.

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

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

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter

He begut també
a les fonts de l’amistat
i he sabut que sí existeixen.
M’ho deia no fa pas gaire
una veu per mi entranyable,
pastosa, sensible, formal,
de solera inefable,
assenyada total:
“Hi ha amistats molt més que amics”.
Les amistats molt sovint
només són de conveniència.
Els amics però si ho són,
són amics i ho són per sempre.
He begut i bec
a la font dels bons amics
que jo tinc i ells a mi em tenen.
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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

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 ............ 82

2. Reus ...................... 76

3. Hospitalet ............. 73

4. Santboià ................ 63

5. Premià .................. 63

6. Manlleu ................. 61

7. Prat ........................ 54

8. Vilanova ................ 52

9. Pobla Mafumet .... 52

10. Amposta ............. 49

11. Cassà .................. 46

12. Europa ................. 45

13. Cornellà .............. 45

14. Blanes ................. 42

15. Rapitenca ........... 40

16. Balaguer ............ 39

17. Palamós .............. 37

18. Mataró ................ 36

19. Vilajüiga .............. 31

20. Banyoles ............. 18

Proper i últim

encontre

17/03/2009 --  17h
Camp Municipal

de Balaguer

Balaguer| Hospitalet
-------------------------------------

Golejadors del

C.F. Balaguer

1. Jony Espinosa ... 7
2. Juanjo Tenorio .. 7
3. Carles Romero .. 7
4. Edu Raya ............ 6
5. David Antúnez ... 6
6. Genís Soldevila . 5
7. Marc Pujol ......... 5
8. Gallego ............... 2
9. David Gallardo ... 1
10. Juanjo Alias ..... 1

Amb la derrota davant
l’equip del Palamós, el
Balaguer haurà d’espe-
rar la darrera jornada
per salvar-se matemà-
ticament dels possi-
bles descensos com-
pensats.

Jony Espinosa

El Balaguer perd a Palamós i acabarà

la temporada davant l’Hospitalet

L’equip entrenat per
Toni Menchón va
guanyar clarament a
l’Amposta per 3-0 i va
caure davant el Palamós
per 2-1

03/05/2009

BALAGUER 3

AMPOSTA 0

EL Balaguer tot i haver
perdut a Palamós, va asse-
gurar-se no estar entre els
tres equips que baixaran di-
rectament a Primera Catala-
na, tot i que encara no té as-
segurada la permanència
pels possibles descensos

facin els quatre primers en
els seus play-off d’ascens a
Segona B.

S’hauria de donar una ro-
cambolesca situació i que
cap dels equips catalans
aconseguís l’ascens a Sego-
na B, però caldrà esperar a la
darrera jornada, en la que el
Balaguer, s’enfrontarà a casa
amb l’Hospitalet, en un par-
tit en que els de Toni
Menchón voldran donar una
alegria a la seva afició,
despedint la temporada
amb una victòria i segellant
definitivament la permanèn-
cia a la categoria de bronze.

Caldrà el recolzament de
l’afició que es mereix l’equip,
per animar-los a guanyar, el
proper diumenge dia 17 a les
5 de la tarda al Camp Muni-
cipal.

compensats.
El Terrassa de Segona B

haurà de disputar la promo-
ció per la permanència, i en
cas de descens dels ega-
rencs, el 17è classificat de
tercera baixaria a Primera
Catalana a l’espera del que

Escalada lluitant una pilota per alt

10/05/2009

PALAMOS 2

BALAGUER 1

Edu Raya intentant desfer-se d’un defensor
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El Cristec Balaguer
guanya a la pista de
l’Ametlla de Merola, per 1
gols a 5, en el partit cor-
responent a la 29a jorna-
da de la Nacional B.

És la segona victòria
consecutiva dels bala-
guerins com a visitants,
que a més els serveix per
segellar la permanència
en la Nacional, ja que els
resultats de la resta
d’equips implicats en els
descens els van afavorir,
en aquesta jornada.

Els de la Noguera,
doncs, jugaran la darrera
jornada amb els deures
fets després d’una
complicada temporada en
la que han lluitat contra
múltiples adversitats, les
quals els jugadors i tècnic
han superat en un tram
final de lliga espectacular
en el que han guanyat 4
dels darrers 5 partits
disputats.

El proper diumenge,
es jugarà al Pavelló de
Balaguer, a partir de les 18
hores, en horari unificat
per a tota la categoria al
ser la darrera jornada de
competició, reben la visita
del Casa Alcalà d’El Prat
de Llobregat, en un partit
que ha de servir per a
celebrar amb l’afició l’èxit
de la permanència.

El Futbol Sala Balaguer

Cristec aconsegueix la

permanència a la Nacional

El Cristec continuarà a la Nacional B

FUTBOL SALA>> Va
vèncer per un
contundent 1-5 a la
pista de l’Ametlla
Merola amb 3 gols

Laia Torregrosa sotscampiona de

Tennis Taula en Dobles Mixtes sub-21
El passats dies 1 i 2 de

maig es va celebrar al Pave-
lló Reina Elisenda de
Barcelona, seu de la Federa-
ció Catalana de Tennis Tau-
la, la darrera fase del Campi-
onat de Catalunya per cate-
gories d’edat, aleví, infantil,
juvenil i sub-21, en les diver-
ses modalitats.

Entre els resultats més
destacats cal assenyalar la
medalla de plata obtinguda
per la parella formada per la
balaguerina Laia Torregrosa,
del CTT Balaguer, i David
Pérez, del CTT Borges, en la
modalitat de dobles mixtes
de la categoria d’edat Sub-
21.Laia Torregrosa i David Pérez

El C.B. Balaguer jugarà la promoció al

camp en contra, tot i la victòria

BÀSQUET>> L’equip sèni-
or masculí del Club Bàsquet
Balaguer Salud Automoció,
va vèncer en el darrer partit
del campionat de lliga per 77
a 74 al C. B. Sant Pere Ter-
rassa.

La resta de resultats no li
van ser favorables, i tot i la
victòria els balaguerins son
tercers de la fase de promo-
ció i l’hauran de jugar amb
el factor camp en contra, es
a dir jugant el possible ter-
cer partit, fora de casa.

TENNIS TAULA>> La jugadora balaguerina va fer
parella amb David Pérez del CTT Borges Blanques

Club Bàsquet Balaguer
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Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 973 448 332

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER

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

NATACIÓ>> El passat
dissabte 25 d’Abril es va
disputar a la piscina
municipal de Balaguer la
6a jornada de la lliga
catalana de natació pre-
benjamí, benjamí i aleví,
també el trofeu CEN
Balaguer.

Podem destacar a la
Marina Verges que va
aconseguir la mínima en
400 lliures per al campio-
nat de Catalunya Júnior
d’estiu, l’Anna Auberni
també la va aconseguir en
els 800 lliures i l’Eric
Demarchi en els 50 papa-
llona.

Destaquem com a

millors resultats a la Sara
Puigarnau primera en 50
lliures, la Judit Carrera
primera en els 400 lliures i
la Patricia Aranda quarta
en la mateixa prova. En
Pere Barbosa i el Nil Pro-
fitós primer i segon clas-
sificats en la prova de 800
lliures, en Miguel Aranda
i en Xavier Ra-mells quart
i cinquè en la prova de 50
lliures, Arnau Gràcia, Oriol
Bach i Pol Profitós  quart,
sisè i setè respectivament
en els 100 lliures. Eric
Demarchi aconseguí la
13a posició en el campio-
nat d’Espanya de natació
Universitari.

Bon paper dels nedadors
balaguerins a la 6a jornada
de la lliga catalana

C.E.N. Balaguer

Albert Ramos Vinolas s’adjudica el

Campionat de Tennis ATP 2009

Del 4 al 10 de maig, les
instal·lacions del Club
Tennis Balaguer han acollit
la celebració del XVI Trofeu
de Tennis Ciutat de Bala-
guer, puntuable per l’ATP.

Una de les sorpreses del
campionat va arribar als
octaus de final, quan va ser
eliminat el cap de sèrie
numero 1 del torneig,
Santos González, a mans de
l’italià Marco Viola per un
ajustat 4-6, 6-2 i 6-3.

D’altra banda, també cal
destacar la gran actuació del
marroquí Mehdi Ziadi que va
caure derrotat pel finalista
del campionat Sánchez de

Luna.
La final individual va

celebrar-se el passat
diumenge 10 de maig al
matí, entre Sánchez de Luna
i Albert Ramon Vinolas.
Després d’un partit de 2
hores i 45 minuts, en un
apassionant partit, la victòria
va ser pel català Albert
Ramos Vinolas que va

La final de dobles va estar molt disputada

imposar-se en tres sets per
2-6, 6-3 i 6-4.

D’altra banda, el
divendres 8 de maig, va
celebrar-se la final de dobles,
en la que la parella formada
per Granollers i Sánchez
Luna van vèncer a Fornell i
Jordi Marsé per dos sets a
un.

En la final de dobles van
assistir el president del
Consell Comarcal, Vicent
Font i el regidor de l’Ajun-
tament de Balaguer, Fran-
cesc Ferrer.

Els trofeus del campio-
nat individual van ser lliurats
pel president del Club Tennis
Balaguer, Antonio Bergadà,
que s’acomiadava dels
socis del club, en la que era
la seva darrera compa-
reixença com a president de
l’entitat i el regidor de
l’Ajuntament de Balaguer,
Miquel Quilez.

Sánchez de Luna i Albert Ramon Vinolas

TENNIS>>La final va
disputar-se el passat
diumenge 10 de maig,
entre el guanyador i el
tenista Sánchez de Luna



17<<E S P O R T S

El passat diumenge
26 d’abril es va celebrar a
Sant Llorenç de Montgai
la 5a edició de les
Jornades de Piragüisme
Femení.

Organitzades per la
vocalia “Dona i Pira-
güisme” de la Federació
Catalana i per l’Associació
Piragüística de Balaguer,
van acollir 143 dones
vingudes d’arreu de
Catalunya.

El mal temps i la forta
pluja que va caure durant
tot el matí va obligar a

modificar el programa,
però finalment al migdia
es va poder sortir a palejar
pel pantà de Sant Llorenç.

Durant el matí es van
fer xerrades per part de
piragüistes expertes,
algunes vingudes de
França, Galícia, Suècia o
Itàlia, on es va parlar de
temes com «Discapacitat
i Piragüisme», es va
presentar el llibre «L’altra
meitat del mar», que parla
de les vivències de
diferents dones del món
del piragüisme d’esbarjo,
i també es va presentar la
«Guia de navegació de
l’Ebre Català». També es
va comptar amb la
presència de l’artista i
humorista gràfic lleidatà
Ermengol, que va portar
unes obres de la seva
exposició «Kayart».

Sant Llorenç de Montgai va
acollir les 5es Jornades de
Piragüisme Femení

Jornades de Piragüisme femení

PIRAGÜISME>>
Durant el dia es van
realitzar activitats
relacionades amb el
piragüisme

L’equip benjamí de Gimnàstica Rítmica

de Balaguer és el Campió de Catalunya
El 3 de maig va tenir lloc

a la localitat de La Selva del
Camp, la fase final del Cam-
pionat de Catalunya de gim-
nàstica rítmica  escolar.

En categoria benjamí,
l’equip format per cinc
gimnastes del Club de
Gimnàstica Rítmica de
Balaguer es van proclamar
campiones absolutes de
Catalunya de Gimnàstica
Rítmica en edat escolar.
Sota la direcció de l’entre-
nadora Judit Martí, les
gimnastes Marina Angerri,
Maria Barón, Paula Burgués,
Paula Herrera i Agnès
Sánchez, van executar la
seva actuació a la perfecció.Gimnastes balaguerines

Tartareu acull la Copa Catalana de

Descens de BTT el proper 24 de maig

BTT>> El proper cap de
setmana del 23 i 24 de maig,
Tartareu tornarà a ser la ca-
pital del BTT, amb la Copa
Catalana de Descens i Open
Espanya de Descens
MASSI. El dissabte 23 hi
haurà les sessions d’entre-
nament, i el diumenge 24, a
partir de les 10 del matí,
s’iniciaran els campionats
oficials al circuit de La
Malera.

Està organitzat pel Club
Ciclista Tartareu i Ocisport.

RÍTMICA>> Dirigit per l’entrenadora Judit Martí,
l’equip benjamí va fer una actuació perfecta

Campionat de BTT a Tartareu
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GROC és una publicació plura i independent. Els articles d’opinió són exclusius dels seus autors que GROC no fa necessàriament seus. En defensa de la llibertat
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Entrevistes freaks.
És el que tenen les Amebes
Inyaqui Olarte Vives

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

Fa poc, em van passar un
enllaç d’internet d’un
reportatge que televisió
espanyola va fer de
Balaguer, fa més de quinze
anys. Posa la carn de gallina
veure com a canviat la
població en aquest període
de temps, aparentment curt.
Per als curiosos i nostàlgics
us adjunto l’enllaç:
http://www.rtve.es/alacarta/
index.html?v=457416#457416.

Els que visioneu els vint
minuts que dura el
reportatge, podreu valorar si
hem millorat gaire.
Personalment, prefereixo no
opinar al respecte.

És curiós que, poc
després de veure aquest
reportatge i reflexionar sobre
la poca perdurabilitat de les
coses i les persones, llegís
un article que explicava que
el pol magnètic de la terra,
que sempre s’havia
considerat una guia ferma i
segura per exploradors i
navegants, brúixola en mà,
resulta que es va desplaçant
pel nord contínuament, com
si algú estigués jugant amb

Noves emocions
Júlia Ferrer Fernández

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

Arriba la primavera,
arriba l’amor, passejaràs pel
carrer i mil i una flors et
trobaràs, veuràs gent
agafada de la mà, i un tou
de noies amb galtes
vermelles. Tranquil, no et
pensis que hi ha una
epidèmia sinó que l’amor

un punter làser i, encara
més, es veu que l’eix de
rotació de la terra, de tant en
tant fa un saltet, poca cosa,
però que pot afectar al clima,
més que cent anys
d’escalfament global.

L’altre dia, caminava per
la plaça Mercadal amb el
pensament preocupat en
aquestes coses, quan, de
casualitat, em vaig trobar a
un amic que feia molt de
temps que no veia. El xicot
treballa en el ram de la
investigació científica i li
apassiona tot allò relacionat
amb la raó i la matemàtica.
És un cervellet, fins i tot diria
un coco.

La qüestió és que vam
estar parlant una estona, el
xicot havia vist el vídeo
d’internet i la conversació va
derivar a la situació de
decadència, aparentment
irreversible, del centre
històric.

Jo, com molts altres
balaguerins, ja fa temps que
barrino el perquè d’aquest
fenomen i fins ara tenia les
meues teories, més o menys

De la misèria
C.G.A.

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

Doncs bé, ara que
sembla que s’han acabat les
lloances i reconeixements
públics - tan pobrament
repetits -, de les virtuts del
Sr. Jordi Vidal que en pau
descansi, potser cal donar a
conèixer altres parers davant
d’aquesta mort, que a uns
més i altres menys, ens ha
sorprès. No hi pot haver cap
dubte que el Jordi era una
bona persona, i això, en els
dies d’avui és molt. Honest
en la seva postura política va
ser conseqüent en la
mateixa fins al final. I no per
això deixava de reconèixer
un progressiu abandó i
allunyament dels principis
pels que va treballar i lluitar.
Li repugnava el sentit
econòmic i oportunista que
tant ràpidament van assumir
molts d’aquells que parlaven
d’esperit i patriotisme.

No caldria dir que
sempre que parlàvem, ell em
mostrava els seus
sentiments més purs i
arrelats sense cap llacuna, en
un contrast que resultava
ben llamatiu, davant de la
cruesa i incredulitat meva
per la política actual, que
diuen nacionalista. Per fer-
nos riure a tots.

Ell com en els grans
amors patia el que sentia.

Ho va demostrar sempre
que tenia ocasió amb el
cant dels Segadors entonat
quasi amb ràbia. No creant
problemes dins el partit a
nivell local i volen fer sempre
pinya, i cada dia, en la
defensa de les persones que
manaven, potser només pel
fet d’ésser designades pel
seu admirat i cada dia més
allunyat, Jordi Pujol. És de
misèria, el reconeixement
públic que li han fet. És de

misèria, el pagament fet
a tantes hores de treball
per crear la base del partit
que ha donat tant pa i
tanta coca. És de misèria
cerebral, ben propera
d’aquest secà escarransit
d’ètica actual, no pagar
amb un darrer acte de
presència el deute que es
tenia a un fundador de
Convergència que res ha
demanat ni pregonat
desitjar. A un home que
feia seva qualsevol
proposta manada, i que a
títol d’orgull lluïa alguna
engruna que li deixaven
caure.

Tots diuen reconèixer
el seu mestratge, i tenir-lo
present en la seva solitud
i agafar el seu exemple
com a model. No deixen
de ser cassigalls en forma
de paraules escrites o
dites. Si fossin de veritat
sentides, la seva
senzillesa, la seva voluntat
de passar desapercebut,
no volen brillar, seria la lliçó
més fàcil de copsar, i
d’això n’estan ben
allunyats. Avui els seus
sentiments no són fàcils
de comprendre i menys de
sentir-los, fins i tot, en
l’esquela les quatre barres
de la seva Catalunya van
pregonar el que era; un
català de soca-rel. En el
darrer adéu dins el
cementiri, deia un dels dos
fills seus, que en realitat el
seu pare n’havia tingut
tres de fills, en aquest cas
jo diria, dos fills i una filla.
Jo voldria dir que sempre
pot succeir, que de tres en
surti una de borda.
Senzillament és el que ha
passat.
-----------------------------------------------

plausibles. El meu amic em
va donar una explicació que,
de moment, he pujat al
número u del “top ten”. El
xicot em va explicar:

- La ciutat duu cinquanta
anys creixent com una
ameba, estenent-se cap a les
zones més fèrtils de l’horta
del marge esquerra. Si prens
un compàs i marques el
punt mig, allí tindràs el
centre de la ciutat. Durant
aquests anys, els centre físic
no ha parat de moure’s cap
a l’est, allunyant-se del
centre històric. Si mires
Lleida, per exemple, veuràs
que ha tingut un creixement
concèntric, el centre
continua sent al mateix lloc.
Aquí, l’únic alcalde que
sembla que ho va veure i ho
va intentar corregir, intentant
un eixample pel pla
d’Almatà, va ser el Gregori
Gallego, però no el van
deixar. I així estem.

Espero que el meu amic
s’equivoqui, perquè, si no,
avui per avui, ho veig molt
negre pel casc antic.
-------------------------------------------------

flota per l’aire. En aquesta
estació nous sentiments
despertaran la dolçor i la
vergonya que en la gebrada
dormitaven; han despertat i
en els cors de la gent han
penetrat; un tipus de
pessigolles a l’estomac
t’envoltaran i començaràs a

veure les coses més
confoses i estranyes que
mai, els dubtes i pors
s’allotjaran al teu cap i no et
deixaran descansar, sentiràs
que la cara et crema quan
vegis aquella persona
especial, Sí, ja ho saps
l’amor t’ha conquistat.
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Cartes al director
Associació de Veïns del Casc Antic de Balaguer

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

Els que passen davant
a l’Associació del Centre
Històric de Balaguer,
volen fer-se ressò
d’alguns comentaris que
s’han sentit pel carrer a un
fet inversemblant que s’ha
esdevingut amb motiu del
dia de Sant Jordi.

Es diu que Sant Jordi
és el Patró de Catalunya,
per tant festa gran, ara bé
donada la casuística
catalana, això del
patronatge caldrà posar-
ho en dubte puig per als
catalans aquest dia no es
diferència dels altres
feiners. No així a altres
Comunitats que també
tenen per patró a Sant
Jordi, puig aquest es
prenen la diada com a
festiva i la celebren amb
tots aquells actes que són
inherents a un dia festiu.

Des de l’Associació
del Centre Històric es
treballa per recuperar

El Sàhara a Balaguer
Teresa Roca

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

Durant els mesos de juliol
i agost des dels anys 90 que
el poble Saharauí s’acosta a
les nostres terres.

El poble Saharauí com el
seu nom indica es troba en
ple desert del Sàhara, viuen
en “haimes” (una espècie de
tendes de campanya).
Sobreviuen gràcies a l’ajut
humanitari, ja que és
impossible extreure del
desert allò necessari per
poder sobreviure. Els més
desafavorits són els nens, i
és per això que des de
l’Organització Sàhara Ponent
durant els mesos d’estiu
s’organitzen colònies amb
famílies d’acollida, per poder-
los facilitar l’accés a la
medicina i perquè puguin
gaudir durant uns mesos
dels nostres avantatges.

L’estiu passat, la meva va
ser una d’aquestes famílies
privilegiades en acollir al
Halifa. El primer que ens va
captivar d’ell va ser una

mirada encuriosida per tot el
que l’envoltava. Ha estat una
de les millors experiències de
la nostra vida, aquest any si
tot va bé tornarà a venir a
tornar a captivar les nostres
vides durant 2 mesos.

És indescriptible poder
veure amb els seus ulls el
nostre món, el que per
nosaltres és normal per ells
és extraordinari! El mar, la
piscina, la llum, l’aigua
corrent...

I la seva rialla el dia que
torna a casa, amb la seva
família...

El que trobem a faltar són
més famílies que vulguin
donar aquesta experiència a
altres nens perquè ells també
tinguin més amics amb qui
compartir jocs i les noves
experiències.

Si voleu tenir més
informació si us plau fiqueu-
vos en contacte amb: Joan
Alay (628444617) o Teresa
Roca (637812006).

objectius i tradicions, als
efectes de donar-li al Conjunt
Històric balaguerí aquell
esplendor d’abans, per això
entre d’altres actuacions; fa
uns tres anys que es venen
impartint als estius uns
cursets per ensenyar a qui
estigui interessat, en ballar
sardanes, la iniciativa, en
general va plaure, i any rera
any ens ho han demostrat
puig ja des del primer any els
aprenents han augmentat
progressivament.

Ara però, l’interès que els
organitzadors hi han posat,
no s’ha vist pas recolzat per
qui sembla que n’havia
d’estar més interessat, com
poden ser les colles
sardanistes locals o
l’Associació Sardanista
Balaguerina si és que n’hi ha,
ni com tampoc s’ha vist cap
interès als estaments Oficials
u oficiosos en voler instaurar
a Balaguer tot allò referent a
les velles tradicions

folklòriques catalanes, tal
com abans s’havia fet.

Aquest any hi ha hagut
varis balaguerins que han
acudit a l’Associació del
Centre Històric demanant
una expilació de perquè per
al dia de Sant Jordi ni tan sols
s’havien fet sardanes a la
Plaça, no hem pogut més
que respondre que qui ha
d’organitzar-les és o bé els
Serveis de Festes locals o si
més no els sardanistes en
particular puig són ells qui
tenen competències.

És trist que nosaltres què
ens diem catalans per al dia
del Sant Jordi no sapiguem
actuar en conseqüència, i
pensar amb seny, el veritable
sentit del que vol dir Sant
Patró, i donar-li tot allò que
com a tal és mereix.

----------------------------------------------------
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L’Obra Social Caja
Madrid patrocina a
Balaguer un espectacle
familiar que es podrà veu-
re el diumenge 17 de maig
a les 18 h al Teatre Muni-
cipal de Balaguer gratuï-
tament.

Es tracta de l’obra “La
Via Lactia” de la compa-
nyia El Cau de l’unicorn.
Aquesta obra explica la
història d’Argos, un pla-
neta ubicat al bell mig de
la Via Lactia. Els seus ha-
bitants s’alimenten amb

la llet que brolla de les se-
ves fonts i d’un gran llac, i
a més a més, tenen una
característica molt curio-
sa: quantes més coses
aprenen, més els hi creix
el cap. A tots ells menys a
un. Un nen que es diu
Karim. La sequera conti-
nuada que pateixen ha
provocat que les fonts
deixessin de brollar i les
reserves de llet se’ls esti-
guin exhaurint. Un missat-
ger ho acaba de comuni-
car al Consell de Savis
que es reuneix a la Cova
dels ressons. En Karim
serà l’explorador encarre-
gat de buscar per tota la
galàxia un animal amb
banyes que dóna llet. Vi-
atjant per diferents civilit-
zacions i formes de vida,
coneixerà també el plane-
ta Terra.

L’Obra Social de Caja Madrid
ofereix l’obra “La Via Lactia”
del grup El Cau de l’Unicorn

L’obra “La Via Lactia”

L’obra s’oferirà
aquest diumenge 17
de maig, a les 6 de la
tarda, al Teatre
Municipal

Gaspar de Portolà participa en un

programa Comenius amb Itàlia
Durant el mes  d’abril,

professores d’escoles italia-
nes de Torí varen visitar el
CEIP Gaspar de Portolà dins
del programa d’intercanvis
Comènius que es duran a
terme durant els cursos
2008-2010.

Al llarg d’aquesta visita
les professores italianes
varen desplegar tota una
sèrie d’activitats amb els
nens i nenes dels diferents
cursos del centre emprant la
llengua italiana i l’anglesa.

Entre aquestes múltiples
activitats, cal destacar la
presentació de diferents
materials relacionats amb el
coneixement d’Itàlia.Gaspar de Portolà participa al programa Comenius

Jornada de portes obertes a les salines

de Vilanova de la Sal
L’associació Catalana de

Lleure Formatiu va organit-
zar pel dia 1 de maig una jor-
nada de portes obertes a les
salines de la població de
Vilanova de la Sal.

A l’escola del poble hi
havia una exposició dels 5
anys de funcionament de
l’associació i del seu projec-
te de recuperació i posada
en valor de les salines així
com una mostra de sals de
diferents indrets de la penín-
sula.

Professores italianes van visitar el CEIP balaguerí i
van presentar material per coneixer Itàlia

Exposició de sals
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El Centre Excursionista de Balaguer

celebra el seu 80è aniversari
El Centre Excursionista

de Balaguer es va fundar
l’any 1929, ara fa 80 anys, en
el decurs dels quals hi ha
hagut etapes de tota mane-
ra: des de l’inici amb una
societat mancada de recur-
sos, i d’informació de la nos-
tra comarca, a l’actualitat on
la informació és a l’abast de
tota persona que vulgui con-
nectar-se amb un «clic» a la
xarxa, i les distàncies que-
den reduïdes a la voluntat
d’anar-hi.

Lluny queden els temps
de l’espardenya i el morral,
de trobar-se per agafar el
tren; de la xiruca i la motxilla,
de buscar ressenyes i  rutes
desconegudes,  reservades
només als iniciats dins dels
cercles excursionistes i
sovint encara amb l’ajut de
«tècnics» del lloc.

Membres del Centre Excursionista en l’actualitat

El Centre fundat l’any 1929, ha organitzat tot un
seguit d’activitats culturals i diferents sortides per
tal de commemorar aquest 80è aniversari

Per celebrar aquest
aniversari, s’han organitzat
un seguit d’activitats
específiques que s’aniran
realitzant al llarg de l’any: el
17 de maig es farà una ruta
circular per cinc pobles de la
Vall d’Àneu, el 14 de juny una
travessa d’Escuain a
Añisclo, el 25 i 26 de juliol
s’anirà al Tucón Royo,... i així
durant tot l’any.

Molt aviat i coincidint

El Centre Excursionista de Balaguer celebra els 80 anys

amb aquest 80è aniversari
veurà la llum el primer
número d’una revista
anomenada «Congost», la
revista del Centre Excursio-
nista de Balaguer, que
tractarà sobre sortides,
activitats culturals, contindrà
algun article d’opinió o
divulgatiu, fotografies... en
fi, tractarà de coses i
activitats dutes des del
centre.
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Anuncis breus classificats

IMMOBLES

-------------------------------------
SE VENDE un patio de
450 m2, incluido casa.
Razón: 973446131.
-------------------------------------
PISOS en venda a Bala-
guer, c/ Cadi, 90 m2 1er
pis, sense ascensor, gran
terrassa, 2on pis sense as-
censor. Raó: 687700990.
-------------------------------------
HORT EN VENDA a
Balaguer, 1.500 m2 rega-
diu. Raó: 629244164.
-------------------------------------
ES TRASPASSA pub a
Balaguer,llicència de
discoteca. Interessats tru-
car al tel: 667476167.
-------------------------------------
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.
-------------------------------------
ALQUILO piso con mue-
bles a Balaguer. Muy
buen precio. Razón:
600402319.
-------------------------------------
DISPOSEM d’habitatges
d’entitats financeres, a
preu d’hipoteca. Interes-
sats demaneu informació
al telèfon: 607896071.
-------------------------------------
PRECISO piso de alquiler
en Balaguer. Interesados
llamar al 619813038.
-------------------------------------
PIS EN VENDA a Bala-
guer, c/ Cadí, 180 m2, 2
entrades, una amb ascen-
sor. Telf: 687700990.
-------------------------------------
ES LLOGA pis a l’Avingu-
da Països Catalans. Raó:
973446011.
-------------------------------------

LOCAL en venda a
Balaguer, c/ Cadí, 140-
150 m2. Raó telèfon:
687700990.
-------------------------------------
ES TRASPASSA bar-res-
taurant per jubilació.
Amb pàrquing propi, ter-
rassa, menjador de 60
places. Totalment equi-
pat. Funcionament i per-
misos amb regla. Amb
vivenda. Telèfon per in-
formació: 600381763.
-------------------------------------
ES LLOGUEN pàrkings a
l’edifici HP Sanahuja, 36
de Balaguer. Referència
Cudós. Telèfon informa-
ció:973450555, Montse.
-------------------------------------
VENDA/LLOGUER pàr-
kings tancats al c/ Jaume
Balmes, 11. Raó telèfons:
973446161-629310479.
-------------------------------------
LLOGUER de cases, apar-
taments i pisos. Telèfon
informació: 607896071.
-------------------------------------
ES TRASPASSA bar a
Balaguer, en ple funcio-
nament, c/ Dr. Fleming,
47. Raó telèfon informa-
ció: 629476013.
-------------------------------------
FINQUES RÚSTIQUES en
venda, terme de Vallfogo-
na de Balaguer, amb
vivenda, pàrking, cuina
d’estiu i una gran pisci-
na. Telèfon d’informació:
687700990.
-------------------------------------
OFERTA Cambrils, Salou,
Miami, Hospitalet de l’In
fant, se venden aparta-
mentos y chalets directos
de entidades financieras.
Información y reserva de
visita en los teléfonos:
977838958-686646726.
-------------------------------------

ES VEN/LLOGA pàrkings
al c/ Barcelona, 68-72 Ba-
laguer. Raó: 676116396.
-------------------------------------
ES LLOGA pàrking tan-
cat, al c/ Barcelona, 38,
amb surtidor d’aigua.
Raó: 651911537.
-------------------------------------
SE ALQUILA piso de
verano en Hospitalet de
l’Infant (Tarragona), todo
equipado, 3 hab., salón,
cocina, baño. A 250 me-
tros de la playa. De junio
a setiembre, por 400 e/
semana. Telf: 627913891.
-------------------------------------
LLOGO pisos a estrenar a
Gerb: 2 hab per 390 e, 3
hab per 400 e, 4 o 5 hab.
o dúplex per 430 e. Amb
grans terrasses i jardí.
Moblats o sense moblar,
acabats immillorables,
pàrking, traster, gastos de
comunitat inclosos. Raó:
639531413.
-------------------------------------
ES LLOGA apartament a
la Pineda (Salou), amb
vistes al mar, al costat de
la platja, piscina i pàrking
tancat, a/a, totalment
equipat. Per setmanes i
quinzenes. Raó telèfon:
639330429.
-------------------------------------
GRAN OPORTUNITAT, pis
nou a estrenar. Molt bo-
nic. Preu actual: 111.187
e (18.500.000 ptas). Preu
a 30/11/08, 126.212 e
(21.000.000 ptas). Raó:
626555395-619130503.
-------------------------------------
ES LLOGA pis de 130 m2,
molt cèntric, Pl. de l’Al-
guer. 4 hab., 2 banys, 2
terrasses, calf. central, a/
a, totalment moblat. Telf:
973451371.
-------------------------------------

PIS EN VENDA, zona c/
Urgell, 65 m2, 2 hab.,
menjador 21 m2, calf., a/
a, traster, ascensor, 3 anys
antiguitat, impecable.
Opció a mobles. Preu:
105.000 e. T: 686016074.
-------------------------------------
ES LLOGUEN pàrkings
de línia al c/ Riu Corb
xamfrà amb c/ Girona
(zona Escola Pia), c/
Barcelona (zona Escola
Pia). De particular a par-
ticular. Raó: 699888360.
-------------------------------------
ES LLOGA pàrking tancat
i amb línia al c/ St. Pere
Màrtir. Raó: 639920281-
973447752.
-------------------------------------
ES LLOGA xalet a la pine-
da (Salou), 4 hab, 2 banys,
reformat, capacitat per 6
pax, 300 m2 jardí, pàr-
king, jacuzzi. Totalment
equipat. Per setmanes i
quinzenes, a convenir.
Raó: 650031586 (Cal
Davi).
-------------------------------------

TREBALL

-------------------------------------
SE OFRECE chica para
cuidar niños, hacer
trabajos de limpieza y
servicios de manicura y
pedicura a domicilio.
Razón: 663269637.
-------------------------------------

PASTOR CATALÀ de 44
anys, amb 20 anys d’expe-
riència, busca feina en
granja o similar. Raó:
973449126-646492833
(Xavier).
-------------------------------------
ES PRECISA operador/a
de marketing telefònic.
Horaris a convenir, matí
o tarda. Raó: 606749764-
973450799.
-------------------------------------
SE OFRECE mujer para
cuidar gente mayor por
las noches o hacer
limpiezas. Razón telf:
628234123.
-------------------------------------

MOTOR

-------------------------------------
ES VEN Audi A3 sport-
back, 170 cv TDi, quattro,
color vermell, pack shine,
xenon, APS, 1 any garan-
tia. Any 2007. 80.000 kms,
de particular a particular.
Preu: 25.000 e. Raó:
687449890.
-------------------------------------
Per anuncis en aquesta
secció de breus clas-
sifcats, adreceu-vos a les
nostres oficines al c/ Sant
Lluís, 36 altell, demaneu
informació al 973448273,
o visiteu la nostra web:
www.revistagroc.com
-------------------------------------

Oportunitat única, pis dúplex
a l’Av. Països Catalans

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

ES VEN

Interessats trucar al:

 678954170-667476167.
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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

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

07,00 ÀGER finers

14.00 ÀGER dmres. i dv. lectius

17.00 ÀGER dill., dmart. i dij. lectius

17.50 LES Diari

18.05 LES 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

De les 8 de la tarda del 14 de maig a les 8 de la tarda del 21 de maig SALA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 21 de maig a les 8 de la tarda del 28 de maig MARCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 28 de maig a les 8 de la tarda del 4 de juny ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
al: 687 509 546

Jacint Verdaguer, 19 baix. - BALAGUER

Tel. 973 447958

COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS
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