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Amb l’inici del nou curs escolar tot sembla tornar
al seu lloc i a la normalitat a la major part de les llars
del nostre país.

Cada vegada  hi ha més veus que reivindiquen
que l’inici del curs escolar sigui a principis del mes de
setembre, així com la seva perllongació fins a darrers
de juny, això sí, fent uns dies de descans al mes de
febrer, per compensar aquesta pèrdua de vacances de
docents i alumnes. Així es com ho estan fent a
diferents països europeus, i no sembla que els vagi
tant malament.

Però fer-ho no és tant senzill com pot semblar. En
primer lloc, caldria que el món laboral s’adaptés al
nou sistema de vacances, ja que si els més petits de la
casa tenen una o dues setmanes de vacances a l’hivern,
els pares hauran d’adoptar algunes mesures per poder
compatibilitzar la feina amb l’estada a la llar durant
aquests dies, amb tot l’enrenou que això comporta.

D’altra banda, cal considerar també el nostre clima,
un clima mediterrani, en el que durant la darrera
setmana de juny i la primera setmana de setembre,
per norma general, encara patim importants onades
de calor, que difícilment es farien suportables per
alumnes i professors en unes aules poc preparades i
sense aire condicionat.

Tot és solucionable i ara caldrà veure com amb
l’aplicació de la nova Llei de l’Ensenyament, es van
produint aquests canvis europeitzants de l’educació
dels nostres fills, que cal recordar, que d’ells depèn el
futur de la nostra societat.

 Tot torna a la normalitat

PORTADA
Mostra d’antics oficis
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El Molí de l’Esquerrà acollirà un viver
d’empreses a partir de l’any 2011

El passat dijous 10 de
setembre, l’alcalde de
Balaguer, Miquel Aguilà, va
presentar la resolució del
programa europeu FEDER
per a la nostra ciutat.

Aquest programa euro-
peu subvencionarà el 50%
del projecte de reforma de
l’Antic Molí de l’Esquerrà
presentat per l’Ajuntament
de Balaguer i que converti-
rà aquest espai situat al
camí de l’Horta d’Amunt en
un viver d’empreses.

Les obres d’adequació
del Molí de l’Esquerrà en un

també haurà d’aportar
194.913,06 euros, l’altre 25%.

L’edifici que té 1.348m2,
està format per 3 plantes i
està situat al carrer Jaume
d’Urgell. Una zona de
Balaguer que es troba en ple
creixement i que comptarà
amb nous serveis com el
recent construït pavelló
Molí de l’Esquerrà, i una
pista esportiva que
s’instal·larà properament a
la vora del pavelló i de
l’edifici del Molí de
l’Esquerrà.

Tal i com va explicar
Miquel Aguilà, «aquest és
un projecte molt important
que donarà un impuls molt
gran a la economia de la
ciutat, i un gran recolzament
als nous joves empresaris
de Balaguer».

viver d’empreses s’iniciaran
a principis del proper any
2010, segons va explicar
Miquel Aguilà en el decurs
de la visita a l’edifici en
restauració, i les obres
tenen un pressupost total
de 779.652 euros.

D’aquest pressupost
total, el programa FEDER
amb fons europeus en
subvenciona amb la
quantitat de 389.826,11
euros, el 50%, la Diputació
de Lleida aporta la quantitat
de 194.913,06 euros, un
25%, i per últim l’ajuntament

El Molí de l’Esquerrà acollirà un viver d’empreses

El projecte del nou servei està finançat en un 50
per cent pel programa europeu FEDER, i la resta a
parts iguals entre Diputació de Lleida i Ajuntament

El proper dissabte 19
de setembre,  des de les
10 del matí i fins a les 20.30
del vespre, al carrer del
Pont de Balaguer, tindrà
lloc la Tercera Mostra
d’Oficis Antics, que
organitza l’Asso-ciació de
Veïns del Centre Històric
amb el patrocini de
l’Institut Municipal de
Progrés i Cultura (IMPIC).

El carrer del Pont
havia estat un carrer de
llarga tradició menes-

tralenca: fusters, ferrers,
carreters, calderers,
llauners… obrint de bat a
bat les portes de llurs
tallers, convertien el
carrer en una veritable
factoria, un espai ple de
vida i activitat.

La Mostra d’Oficis
Antics, finalment, a
l’igual que el mercat
setmanal o  la Fira de
Santa Llúcia, entre
d’altres realitats, resituen
el centre històric de la
ciutat com a epicentre de
la vida col·lectiva, de la
relació social, de la
transacció comercial, tot
assenyalant, de manera
clara, el camí a seguir en
ordre a la plena
recuperació integral dels
seus carrers i places.

Tercera Mostra d’Oficis Antics,

el dissabte 19 de setembre al

carrer del Pont de Balaguer

Mostra d’Oficis Antics

La Mostra comptarà
amb la presència de
25 artesans de
diferents oficis antics
de la nostra ciutat
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Papa Madiouf participa en els actes
institucionals de l’11 de Setembre

El proper diumenge
20 de setembre, la Plaça
del Mercadal  de
Balaguer acollirà una
nova edició de la Fira
d’Entitats, organitzada
per l’Associació Dones
d’Almatà.

A la Fira hi participa-

ran desenes d’associaci-
ons i entitats, socials, cul-
turals, esportives de
Balaguer i comarca, per
tal de mostrar la seva ac-
tivitat al llarg de l’any.

La Fira s’inaugurarà
durant el matí i es clourà
al vespre.

Fira d’Entitats el proper

diumenge 20 de setembre

Fira d’Entitats

Acte de l’11 de setembre d’enguany

El passat 11 de setem-
bre, l’Ajuntament de
Balaguer va celebrar la Dia-
da Nacional de Catalunya a
l’Avinguda Països Catalans,
al costat de l’estàtua de l’Es-
cull.  Aquest any, es com-
pleixen els 10 anys de la col·-
locació de l’Escull, escultu-
ra que vol retre homenatge
a la unitat de la llengua.

Els parlaments van anar
a càrrec del President de
l’Associació Africana de
Balaguer i comarca, Papa
Madiouf, de l’Alcalde de
Balaguer, Miquel Aguilà i
del President del Consell
Comarcal de la Noguera,
Vicent Font.

Es va cloure l’acte amb
un concert a càrrec del
cantant alguerès Claudio
Gabriel Sanna i Roll Quartet.

Els actes institucionals van finalitzar amb un
concert a càrrec del cantant alguerès Claudio
Gabriel Sanna i el grup musical Roll Quartet
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Càritas obre un nou servei social a
l’antic convent de Sant Domènec

Càritas d’Urgell ha enge-
gat un projecte  a l’antic
Convent franciscà. En
aquest convent no hi viu cap
comunitat des de fa uns
quants anys. En aquestes
instal·lacions es preveu im-
pulsar la inserció laboral i la
formació, mantenir una es-
cola de joves, activar el ser-
vei d’atenció a les
drogodependències, i el ser-
vei d’atenció i primera aco-
llida i s’hi faràn tallers de
cuina i formació domèstica.Estan acondicionant les instal·lacions

El CAP i la Regidoria de Salut
organitzen una xerrada sobre la Grip A

El passat dia 9 de se-
tembre  a les 20.30 hores i
a la Sala d’actes de l’Ajun-
tament de Balaguer, va te-
nir lloc una xerrada infor-
mativa sobre les mesures
de prevenció per  la GRIP
A.

La xerrada, presentada
per l ’Alcalde, Miquel
Aguilà, va comptar amb
Professionals del CAP amb
la col·laboració de la Regi-
doria de Salut  de l’Ajunta-
ment.

L’associació Mans
Unides de Balaguer han
aconseguit dur a terme el
projecte que tenien
previst per enguany
gràcies a la participació
ciutadana en les
diferents activitats
organitzades durant l’any
per recaptar fons. El
projecte d’enguany es

localitza a Hiriyur-
Bhadravathi, situada al
Nord de l’estat de
Karnataka. Aquest
projecte inclou una
cooperació econòmica
per crear un fons rotatiu
per tal de lliurar a les
dones cursos sobre
conscienciació, formació
de grups d’autoajuda,
comptabilitat pels
membres dels grups que
portin els llibres,
lideratge, conscienciació
sobre activitats
generadores d’ingressos,
inclou també els sous del
personal que dóna els
cursos;  materials, etc.

Mans Unides de Balaguer

aconsegueix fer realitat el

seu objectiu d’enguany

Mans Unides a Balaguer

L’objectiu era
aconseguir diners per
un projecte en una
població de l’estat de
Karnataka a l’India

Xerrada sobre la Grip A
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Centre Mèdic Pere III

Av. Pere III, número 10, entresòl. Balaguer

Centre Mèdic Pere III

Av. Pere III, número 10, entresòl. Balaguer

Dr. Antoni Santamaria
Ginecologia i obstetricia - Tel. 666 153 307
Visites dimecres matí a hores convingudes

Dr. Jaume Canal
Medicina General i mútues - Tel. 607 787 338
Visites dilluns, dimecres i divendres, de 17 a 20 h

Es constitueix a la Noguera, l’Assemblea

comarcal de Reagrupament Independentista
Aquest estiu s’ha cons-

tituït a la Noguera l’assem-
blea comarcal de
Reagrupament Independen-
tista, una associació que es
basa en dos pilars: la rege-
neració de la política i la cre-
ació d’un estat català inde-
pendent dins la Unió Euro-
pea.

Amb poques setmanes
l’assemblea de
Reagrupament a la Nogue-
ra ja compta amb una vinte-
na de membres, i es dedica-
rà principalment a l’organit-
zació de tota mena d’actes
per difondre els seus ideals
d’independentisme i rege-
neració democràtica.Joan Carretero és el Líder de Reagrupament

La nova formació independentista ja compta amb
una vintena de militants a la comarca de la Noguera

Tartareu celebra l’Aplec de Sant Miquel
amb gran quantitat d’actes culturals

El proper diumenge 27
de setembre, Tartareu cele-
brarà una nova edició de
l’Aplec de Sant Miquel, or-
ganitzat pel Patronat de
Sant Miquel.

Els actes començaran a
les 11 del matí, amb la cele-
bració d’una Missa a l’ermi-
ta de Sant Miquel, i a la sor-
tida hi haurà repartiment de
coca i moscatell per a tots
els assistents.

A partir de les 12 del mig-
dia es farà la inauguració de
la ruta “Memòria històrica”,
relacionada amb el llança-
ment de 6 bombes prop del
poble de Tartareu. La expli-
cació de la ruta serà a càrrec

de Josep Pla amb l’assistèn-
cia de diferents autoritats.

També a les 12 del mig-
dia s’inaugurarà l’exposició
de peces de roba recupera-
des de la sagristia a l’esglé-
sia parroquial, i la projecció
de “el riu Farfanya, la C-13
de l’antiguitat”, amb col·-
loqui a càrrec de Carme
Muntaner, Marta Monjo i
Xavier Escuder.

A la biblioteca es farà la

Tartareu

presentació de l’ampliació
de l’Exposició Paleontològi-
ca a càrrec d’Antoni Lacasa
i Xavier Lozano.

A partir de les 14,30 hores
hi haurà el popular dinar de
germanor, i a partir de dos
quarts de cinc de la tarda, es
tancarà la Festa amb una can-
tada d’havaneres a càrrec del
grup L’Or de la Noguera.

L’import de la festa i el
dinar és de 20 euros.

La Festa organitzada pel
Patronat de Sant
Miquel, se celebrarà el
proper diumenge 27 de
setembre

Montgai ja disposa
de quatre capgrossos, el
Morcaire, la Barrellaire, el
Pedrer i el Recredo. Els
dos últims estan inspi-
rats en dos personatges
força importants per
Montgai. El Pedrer és en
Pere Comiols, l’últim pi-
capedrer que va existir a
la vila. Actualment enca-
ra es conserva la pedrera
d’on extreia el material
per fer els treballs. Cal
destacar que en Pere

Comiols es va encarregar
de construir l’altar de l’es-
glésia i els bancs que hi
ha a la plaça Major. Per la
seva part, el Recredo fou
l’agutzil que treballà du-
rant molts anys per
Montgai. Els més anci-
ans encara recorden com
passejava pels carrers de
la vila fent els pregons o
anunciant que hi havia
mercat.

El Pedrer i el Recredo
van ser batejats el passat
diumenge 6 de setembre
coincidint amb la
celebració de la festa
major. Després del bateig
davant l’església van fer
una petita cercavila per la
plaça Major i el carrer
Pare Mirats juntament al
Morcaire i la Barrellaira.

Montgai bateja els capgrossos

Pedrer i Recredo, durant els

actes de la Festa Major

Pedrer i Recredo

Montgai compta amb
quatre capgrossos: el
Morcaire, la
Barrellaire, el Pedrer
i el Recredo
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VALLFOGONA

RÀDIO
107.9

Vallfogona celebra la Festa Major de
Sant Miquel del 25 al 29 de setembre

Vallfogona de Balaguer
celebra la Festa Major de Sant
Miquel del 25 al 29 de setem-
bre.

Els actes començaran el
divendres 25 amb el sopar
popular al poliesportiu. En
acabar hi haurà un especta-
cle de foc i ball de la Polinèsia
i la tradicional Tallada del xop.

Una disco mòbil i marxa
pel jovent a partir de la 1 de la
nit, posarà punt i final a la jor-
nada.

El dissabte continuarà la
festa amb una exposició de
ceràmica teula i pintura de
Cristina Toribio, un taller de
màscares, una gimcana per
a petits i joves i un partit de
bàsquet femení entre el jú-
nior del Vallfogona i l’EFU.

A partir de les 19:30h co-
mençarà la sessió de ballLa Montecarlo actuarà el diumenge

Diferents actes culturals, esportius, musicals i fes-
tius centren les activitats d’aquests 5 dies de cele-
bracions per tots els vallfogonins

amb l’orquestra
KIRTANA, que oferirà tam-
bé el ball de nit i una sessió
de disco mòbil pel jovent.

El diumenge 27 s’instal·-
larà un gran parc infantil al
Carrer Major durant tot el
dia. Després de la Missa es
farà un Ball de Bastons a
càrrec de la Colla Bastonera
del Casal Pere III de
Balaguer. A partir de les

19.30h una llarga sessió de
ball amb l’Orquestra LA
MONTECARLO.

El dilluns continuarà la
Festa amb la representació
d’una obra de Teatre a partir
de les 21.30 hores, i el dimarts
29, Festivitat de Sant Miquel,
s’acabarà la festa amb la ce-
lebració de la Missa Gran de
Festa Major, acompanyada
per la Coral Vallfogonina.

Balls de la Polinesia pel divendres a la nit

Bona Festa MajorBona Festa Major
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Vallfogona de Balaguer acull el XVII
Open Internacional d’Escacs Actius

El dimarts 29 de se-
tembre, darrer dia de la
Festa Major de Sant Mi-
quel de Vallfogona de
Balaguer, la Cobla Or-
questra Amoga serà l’en-
carregada musical de la
Diada festiva.

A partir de les 13:15h

oferirà una ballada de sar-
danes a la Plaça de Sant
Miquel. A partir de les
18:30h oferirà un concert
de Festa Major i tot se-
guit amenitzarà el gran
Ball Fi de Festa, posant
el punt i final a la Festa
Major 2009.

La Cobla Orquestra Amoga posarà

el punt i final a la Festa Major

Orquestra Amoga el dimarts dia 29

Open Internacional d’Escacs Actius a Vallfogona

Els dies 19 i 20 de setem-
bre, Vallfogona acull el XVII
Open Internacional d’Es-
cacs Actius.

L’Open es fa amb un to-
tal de 11 rondes. Aquest és
el darrer dels Opens del Cir-
cuit Català que s’inicia a fi-
nals del mes de maig a
Salou i acaba a Vallfogona
amb un total de 27 campio-
nats durant tot l’estiu per
totes les comarques de
Catalunya.

En cadascun dels cam-
pionats els jugadors obte-
nen una puntuació per ac-
cedir al premi absolut de la
Generalitat. Actualment els
dos millors classificats són
el mestre cubà Omar
Almeida i el mestre argentí
Fernando Peralta, que es
jugaran el premi a
Vallfogona.

L’Open es celebrarà aquest cap de setmana del 19 i

20 de setembre al pavelló de Vallfogona, amb la

participació de nombrosos participants d’arreu
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L’Ajuntament de La Sentiu de Sió

convida a tothom a gaudir de la seva

Festa Major de Sant Miquel

FUSTERIA i EBENISTERIA

Ferran Font
Els desitja unes Bones Festes de Sant Miquel

C/ Riu Sió, 5  - LA SENTIU DE SIÓ
Tels. 973424041 - 615 454239 - 649 749342

C/ Balaguer, 11 | Tel. 973 424102 | Tel. mòbil 620 235 050 | LA SENTIU DE SIÓ

Els desitja unes Bones Festes de Sant Miquel

Festa Major de Sant Miquel a
La Sentiu, del 25 al 29 de setembre

A partir del proper diven-
dres 25 de setembre, La Sen-
tiu celebrarà la seva Festa
Major de Sant Miquel, amb
la pintada d’un mural sota la
direcció de Na Cristina
Colilles. A partir de les 9 del
vespre Josep Palou Paüls
serà l’encarregat del Pregó de
Festa Major d’enguany, i en
acabar tindrà lloc la
llonganissada popular al Parc

ball de tarda i nit.
El diumenge 27 s’instal·-

larà un parc infantil i es cele-
brarà el Concurs de botifarra.
L’orquestra LA XATA serà la
responsable del concert i la
sessió de ball.

Els actes finalitzaran el
dimarts 29 de setembre, fes-
tivitat de Sant Miquel, amb la
celebració de la Missa Solem-
ne en Honor al Patró. Tot sor-
tint de Missa el Vermut de
Festa Major al recinte espor-
tiu.

La Festa s’acabarà amb la
representació teatral de l’obra
No miris davall del sofà” amb
Talia-Teatre.

de la Plana, amenitzada amb
un ball de bastons.

A partir de les 12 de la nit
el popular Correfocs amb els
Diables de Balaguer pels car-
rers de la població, i la Festa
Jove amb la Disco Mòbil LA
VACA BOJA.

El dissabte 26, hi haurà
jocs infantils i l’orquestra JÚ-
NIORS serà l’encarregada
d’amenitzar les sessions de

Orquestra Juniors amenitazarà el ball de tarda i nit del dissabte

Com cada any, la set-
mana prèvia a la Festa
Major, La Sentiu de Sió

celebra la seva Setmana
Cultural.

El dilluns 21, a partir de
les 5 de la tarda hi haurà
un Concurs de Pastissos
organitzat per l’Associació
de Dones de la Guardiola,
mentre que el dimarts 22
de setembre hi haurà una
xerrada informativa sobre
la Grip A.

La Sentiu celebra la Setmana

Cultural amb un concurs de

pastissos i una xerrada

La Sentiu de Sió

El dimarts 22 es farà

una xerrada informativa

sobre la Grip A, a

les 8 de la tarda

Josep Palou i Paüls serà l’encarregat de llegir el

Pregó de la Festa Major de Sant Miquel de

La Sentiu, el proper divendres 25 de setembre
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L’Ajuntament
d’Os de Balaguer

convida a tothom a gaudir de la

seva Festa Major

Barcelona, 13 • Tel. 973 186 432
25134 LA PORTELLA

La Seda, 24 bis • Tel. 973 438 124
25610 OS DE BALAGUER

BONA FESTA MAJOR
A TOTHOM!

Us desitgem una bona Festa Major

C/ Font Vella, 17  |  Tel. 973 438 136  |  25610 OS DE BALAGUER

Tel. 973 451 524

Fax 973 451 525

e-mail: gghnos@teleline.es

Us

desitgem

una

Bona

Festa

Major

La Festa Major d’os de
Balaguer finalitzarà el di-
marts 29 de setembre, fes-
tivitat de Sant Miquel.

A partir de les 10 del
matí hi haurà el cercavila
amb el grup Para Papa
Para Pachim. A les 12 del
migdia es celebrarà la Mis-
sa Major cantada en ho-
nor a Sant Miquel, i en
sortint de missa hi haurà

el ball de vermut.
A primera hora de la

tarda, es celebrarà el Con-
curs de Botifarra i la Festa
s’acabarà amb una llarga
sessió de ball amenitzada
per l’Orquestra Banda So-
nora.

Tots els actes són gra-
tuïts a excepció del sopar
de germanor del dilluns
28.

La Festa Major s’acaba el 29 de

setembre, festivitat de Sant Miquel

Església de Sant Miquel d’Os de Balaguer

Os de Balaguer celebra la seva Festa
Major dedicada al Patró, Sant Miquel

Os de Balaguer iniciarà
els actes de la seva Festa
Major dedicada al seu Patró
Sant Miquel, el proper dissab-
te 26 de setembre amb la po-
pular Tirada de Bitlles a partir
de les 16.30 hores. A les 5 de
la tarda, les cucanyes faran
les delícies dels més petits i a
partir de les 11 de la nit, ame-
nitzarà el ball el DUO
JALAYSA.

El diumenge 27 comen-
çarà amb la Missa a partir de
les 12 del migdia i a la 1 del
migdia a l’Església es repre-
sentarà els orígens de la
Moixiganga. A la Plaça de la
Font hi haurà el Ball de Gita-
nes.

Durant tot el dia s’instal·-
larà un parc infantil i el con-
cert i el ball estarà amenitzat
per l’Orquestra CADILLAC.

El dilluns, a partir de les
10 del vespre tindrà lloc el
gran Sopar de germanor i l’ac-
tuació del Ballet Rus
Atraction.

Orquestra Cadillac

Les festes de Sant Miquel d’Os de Balaguer se

celebraran del 26 al 29 de setembre amb un ampli

ventall d’actes culturals i festius per a tothom
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M’he quedat amb l’Oh!
que feia la Emma.
Un gest entranyable de traçat airós,
infantil, tendríssim,
eloqüent, preciós.
Natural, innat, rodonets els llavis,
superant l’edat aquella expressió.
M’he quedat amb l’Oh!
sobrer de paraules,
molsudet, petit,
esfèric, bufó.
Assossec de confiança,
placidesa des del cor.
Reflexos astrals,
dolç resum d’un estat d’ànim,
possessió de tot l’amor.
M’he quedat amb l’Oh!
de no cap paraula,
de conversa llarga, de veu sense so.
M’he quedat amb l’Oh!
que feia la Emma
i aquell gest tan d’ella
també el guardo jo.

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter

Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 973 448 332

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER

La SudaTeatre retorna Els Pastorets
d’en Folch i Torres al Teatre Municipal

La SudaTeatre recupera,
després de quatre anys, sen-
se representar-se a Balaguer
els pastorets tradicionals
d’en Folch i Torres per les
properes festes nadalen-
ques.

Una tradició que s’havia
perdut i que ara amb la
col·laboració de
l’Ajuntament de Balaguer i
l’ImPic i la participació
d’actors de la Suda i amb
actors que surten a la passió
ha estat possible tirar
endavant aquest projecte.

No hem d’oblidar que

contacte amb els actors i on
també es van donar  les
primeres directrius per tal
de començar a posar en
rodatge aquest espectacle
tant difós arreu de tots els
pobles de Catalunya.

Des de la SudaTeatre de
Balaguer s’espera que el
retorn d’aquesta tradició
nadalenca sigui ben
acollida tant pels ciutadans
de Balaguer com pels
ciutadans de la nostra
comarca com ho van fent en
les diferents repre-
sentacions que la
SudaTeatre ha anat fent al
llarg dels seus 10 anys
d’història, amb diferents
obres teatrals que han ofert
arreu dels pobles de la
comarca de la Noguera i
comarques veïnes.

els pastorets és la
representació nadalenca per
excel·lència a base de
dramatitzacions divertides i
entranyables que combinen
d’una forma magistral els
continguts més argu-
mentals del misteri cristià
del naixement de Jesús
com la lluita del bé contra el
mal o el naixement del
Messies.

El tret de sortida es va
donar el dimarts passat  a la
Sala d’actes de l’Ajun-
tament de Balaguer on es va
mantenir un primer

La SudaTeatre tornarà a organitzar Els Pastorets

El grup teatral La SudaTeatre de Balaguer vol

recuperar la representació tradicional de Els

pastorets d’en Folch i Torres, després de 4 anys
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Concert de El Coro de Voces Blancas
Ciudad de la Alhambra i l’Orfeó Balaguerí

El proper dissabte 26 de
setembre a partir de les 20,30
hores, l’Església de Sant
Domènec de Balaguer acolli-
rà un concert del Coro de
Voces Blancas Ciudad de la
Alhambra i l’Orfeó Balaguerí.

El Coro de Voces Blancas
Ciudad de la Alhambra està
dirigit per la seva fundadora
Elena Peinado, i el cor està
format per antigues compo-
nents del Coro de la
Presentación de Granada.
Fundat l’any 1996, l’any 1997
va participar al Festival Inter-
nacional de Musica y Danza,
juntament amb l’Orquestra
Filarmónica de Gran Canaria,

sota la direcció de Adrian
Leaper.

L’any 1998, i juntament
amb l’orquestra Ciudad de
Granada, dirigida per
Antonio Ros Marbá, obté el
segon premi en el certamen
de corals polifòniques
Ciudad de Sevilla.

Tot i la seva joventut,
aquest cor ha participat en

Coro de Voces Blancas Ciudad de la Alhambra

nombrosos certàmens inter-
nacionals i ara fa un inter-
canvi amb l’Orfeó Balague-
rí.

En el concert del proper
dissabte, el Cor granadí ofe-
rirà diferents peces de músi-
ca popular, en la que serà la
primera part del concert. En
la segona part, cantarà l’Or-
feó balaguerí, amb les tres
sardanes Jovenívola,
L’Empordà i Balaguer, Ciutat
Comtal.

El concert finalitzarà amb
l’actuació conjunta de les
dues corals, que oferiran al
públic assistent Habanera
Divina de Antonio Martínez
i Manuel Massotti, i la popu-
lar Maite de Pablo
Sorozabal.

L’intercanvi entre les
dues corals compta amb el
suport de l’Ajuntament de
Balaguer i la Parròquia de
Santa Maria de Balaguer.

Orfeó Balaguerí

Els balaguerins podran

gaudir d’aquest concert

a Sant Domènec gràcies

a l’intercanvi entre

ambdues corals

La 1a fira de màgia al
carrer “MONTGAI
MÀGIC”, que se celebrarà
el proper 3 d’octubre a
Montgai, serà la primera
fira d’aquestes
característiques que es
fa a la província de Lleida.

Està organitzada per
l’Associació de Mags de
Lleida (AMIL) amb la
col·laboració de
l’Ajuntament de Montgai
i la Diputació de Lleida.

“MONTGAI MÀGIC”,
com el seu nom indica,

consistirà bàsicament en
espectacles de màgia de
tot tipus que es
representaran durant tot
el dia en el marc dels
carrers i places del poble,
de mans de mags
professionals i no
professionals, que
vulguin donar-se a
conèixer davant de
representants artístics i
promotors, i de tot el
públic en general que
vulgui passar una jornada
entretinguda gaudint de
múltiples activitats
relacionades amb el món
de la màgia. Durant el dia
també tindran lloc altres
activitats com un taller
infantil de màgia i alguns
espectacles d’escenari en
espais tant exteriors com
interiors.

Montgai Màgic acull la primera

fira de màgia de les Terres de

Lleida, el proper 3 d’octubre

Montgai

La Fira està organit-

zada per l’Associació

de Mags de Lleida,

l’Ajuntament de

Montgai i la Diputació
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Classificació

Tercera Divisió

1. Rapitenca ................ 9

2. Reus ......................... 9

3. Santboià ................... 7

4. Prat ........................... 6

5. Manlleu .................... 6

6. L’Hospitalet ............. 5

7. Llagostera ................ 5

8. Benavent ................. 5

9. Balaguer ................. 4

10. Cornellà ................. 4

11. VIlanova ................. 4

12. Europa .................... 4

13. Palamós ................. 3

14. Premià ................... 3

15. Blanes .................... 3

16. Cassà ..................... 3

17. Olesa ...................... 2

18. Amposta ................ 1

19. Pobla Mafumet ..... 0

20. Castelldefels ......... 0

Propers encontres

20/09/2009  --  18h.
Camp Municipal de Balaguer

Balaguer| Palamós
-------------------------------------

23/09/2009  --  20h
Camp Municipal d’Amposta

Amposta| Balaguer

Golejadors del

C.F. Balaguer

1. Genís Soldevila . 2
2. Ermengol Graus 1
3. Carlos Romero .. 1
4. Moi Nogareda ... 1

El Balaguer ha
aconseguit marcar 5
gols en els dos partits
de lliga d’aquesta quin-
zena, amb una victòria
a casa davant l’Europa
i un empat al camp del
Benavent en el derbi
lleidatà.

Genís Soldevila
amb dos gols, encap-
çala el ranking de
golejadors de l’equip.

Genís Soldevila

El Balaguer guanya amb solvència a
l’Europa i empata al camp del Benavent

FUTBOL>>Els

balaguerins despleguen

un gran joc davant

l’Europa, guanyant per

4-0 amb dos gols de Genís,

Ermengol i Romero

06/09/2009

BALAGUER 4

EUROPA 0

El Balaguer va sumar els
seus primers tres punts
d’aquesta temporada, el
passat diumenge 6 de se-
tembre, en la segona jorna-
da del campionat, davant
l’Europa, un dels històrics
de la categoria.

desplegat per l’equip davant
d’un dels equips que cada
any aspira a l’ascens a Se-
gona B.

D’altra banda, el passat
diumenge 13 de setembre el
Balaguer es va desplaçar a
Benavent per enfrontar-se al
primer derbi lleidatà de la
temporada.

Tot i que el Benavent va
avançar-se en el marcador
amb un gol de Peña, els ba-
laguerins van aconseguir
igualar el marcador abans
del descans amb un gol de
Moisés Nogareda. L’empat
a un seria definitiu ja que a
la segona part ja no es va
moure el marcador.

Aquest diumenge, els
balaguerins rebran al
Palamós a partir de les 6 de
la tarda.

Els homes de Lluís
Elcacho, amb un futbol molt
vistós van guanyar amb cla-
redat per un contundent  4-
0, amb gols de Genís (2),
Ermengol i Romero.

El públic balaguerí va
sortir força satisfet pel joc

Jugada d’atac del Balaguer

13/09/2009

BENAVENT 1

BALAGUER 1

Juanjo Tenorio lluitant una pilota
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V. X. ADSUAR
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El Cristec guanya al Cambrils d’Oden
per 8-1 en partit de pretemporada

El Cristec Balaguer gua-
nya al Cambrils d’ Oden, de
la Territorial Catalana, per 8
a 1, en el seu segon test de
pretemporada.

Els balaguerins, que no
van comptar ja per aquest
partit amb la seva darrera
incorporació, l’exsicorista
Dani Grau, que ha causat
baixa de l’equip després
d’oferir-se al Fabara, recent
ascendit a la Nacional A i que
l’ha acabat incorporant a les
seves files, van fer servir
l’encontre per polir la seva
estratègia en jugades a
pilota parada i ajustar la
seva tàctica ofensiva, front

un rival que es va presentar
amb força jugadors del seu
filial de la provincial
lleidatana.

La primera meitat ja va ser
de total domini dels homes
de Jaume Canal, que van
mantenir un percentatge de
possessió molt elevat i van
gaudir de nombroses
ocasions de gol, arribant-se

Un ajugada del Cristec

al descans amb un ample
resultat de 5 gols a 0.

Al segon període va
continuar la mateixa tònica,
encara que una certa relaxació
inicial, únic aspecte negatiu
per part dels locals, i el lògic
cansament de pretemporada
en els darrers minuts, va
motivar que minvés la
fluïdesa de joc dels
balaguerins i que els
solsonencs marquessin el
seu gol en una jugada aïllada.

Pel Cristec van jugar:
Carles, Tarroja, Xolo (1),
Moha (2), Tiri (1) – cinc
titular – Cristian (1), Víctor
(2), Raül (1) i Fuentes.

El següent partit oficial
de pretemporada enfrontarà
el Cristec amb el Bar
Restaurante Moreno’s,
partit que es disputarà al
Pavelló de Balaguer el 19 de
setembre

Plantilla del Cristec

FUTBOL SALA>>
Aquest dissabte 19 de
setembre, s’enfrontaran
a casa amb el Bar
Moreno’s de Lleida

El gimnàs de
Balaguer Punt d’Esport,
seguint en la seva línia
d’impartir seminaris es-
pecialitzats, torna a or-
ganitzar un de nou per
aquest proper dissabte
dia 19 de setembre.

En aquesta ocasió
s’impartirà de Muay-thai
i Vale-tudo i l’encarregat
de les classes serà Siscu
del Nacional Fitness
d’Alpicat, que és cintu-
ró negre 4art dan de
Kikck-boxing i Muay-

thai, entrenador nacio-
nal de Kick-boxing i
Muay-thai, entrenador
regional de M.M.A.
Grappling, àrbitre nacio-
nal de Kick-boxing i
Muay-thai i jutge nacio-
nal de Muay-thai.

El seminari s’impar-
tirà aquest dissabte 19
de setembre, de 4,30 a
7,30 de la tarda, i les ins-
cripcions s’han de fer als
tels.  973449856 o al
627313183. Les places
són limitades.

Nou seminari al gimnàs Punt

d’Esport de Balaguer de

Muay-thai i Vale-tudo

Muay-thai i Vale-tudo, dos esports molt espectaculars
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Nedadors balaguerins van participar a
la XXVI Travessia al Pantà de Sau

El passat diumenge 6
setembre es va celebrar  la
XXVI Travessia al Pantà de
Sau, amb la participació de
275 inscrits, rècord de la
prova  de nedadors i neda-
dores de diversos clubs de
Catalunya.

El CE Natació Balaguer
va participar amb 9 inscrits
7 dels quals van fer la tra-
vessia llarga amb una dis-
tància de 2.500 metres  amb
molt bons resultats, entre
els que destaquem el segon
i tercer lloc  en la categoria
Júnior de l’Anna Auberni i
la Marina Verges respectiva-
ment.

Club Natació Balaguer

Víctor Martínez i Eva Ledesma
guanyadors de la Cursa de la Diada

Víctor Martínez d’Andorra
va ser el guanyador de la Cur-
sa de la Diada, celebrada el
passat 11 de setembre a
Térmens. Sergi Nunes i Jordi
Cerezuela van fer un molt bon
paper com a representants
del Club Maratonians del
Segre. En categoria femeni-
na la guanyadora va ser Eva
Ledesma del Sícoris, mentre
que les balaguerines Carme
Millán i Toni Hermoso van
quedar 3er i 4art respectiva-
ment.

NATACIÓ>> El club Balaguerí va participar a la pro-
va amb un total de 9 nedadors

Els passats dies 5 i 6
de Setembre es va cele-
brar la 16a Marató de
Pesca amb més d’una
quarantena de partici-
pants que es van reunir
al parc de la Transsegre
a les 17:00h de la tarda
del dissabte 5 de Setem-
bre, per tal de procedir
al sorteig dels llocs de
pesca. Els pescadors
van passar la nit sense
cap incident, fins a les
10:00h del dia 6, després
van gaudir d’un esmor-

zar a la brasa i es va pro-
cedir al lliurament de
trofeus i premis. Cal des-
tacar que tots els pesca-
dors que van treure al-
guna peça, van poder
escollir el seu premi.

La classificació va
ser la següent: En primer
lloc, Jordi Cuellas amb
19,940kg i  15 peces;
segon va ser Héctor
Carrasco amb 16,900kg i
14 peces, i el tercer lloc
va ser per Juanjo Costa
amb 15,460kg i 9 peces.

Els propers dies 20 i
27 de setembre es
celebrarà el Concurs de
Mosca Espona, on es
reuniran tots els
pescadors a les 7:30h, el
concurs es realitzarà de
8:00h a 13:00h del mig
dia.

Jordi Cuellas guanya la

Marató de pesca de Balaguer

amb 19 peces i vora 20 kg

Jordi Cuellas amb el trofeu

PESCA>> Héctor
Carrasco va ser segon
i Juanjo Costa tercer
classificat d’aquesta
marató 2009

El Club Maratonians de Balaguer va participar a la Cursa
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90 nois i noies van participar a les
Colònies del Centre d’Esplai Santa Maria

Al crit de «Llums,
càmera, acció!»  el Centre
d’Esplai Santa Maria va fi-
nalitzar la seva divuitena
edició de les colònies d’es-
tiu a la casa de colònies de
Bastanist, als peus del
Cadí. Aquest any, comptant
amb quasi 90 infants, el cen-
tre d’interès entorn el que
giraven les activitats de tota
la quinzena, els endinsava
en el món màgic i misteriós
del cinema.

A l’arribar a la casa de
colònies els infants es
trobaren ja immersos en el
entorn d’una productora de
cine amb problemes i amb

la súplica d’ajuda d’un
personatge molt especial.
Entre gimcanes, tallers, jocs
i excursions, infants i
monitors s’embolicaren
entre les bambolines de la
productora coneixent a cada
un dels personatges que
encara hi continuaven
treballant tot i la situació en
que es trobava: un càmera,

Els nois i noies van gaudir d’uns dies de colònies

un estilista, un maquillador,
un ajudant de direcció, el noi
de la claqueta, el del so,...
que van anar apareixen i
feien sospitar als intrèpids
investigadors. Durant els
dies que varen passar a la
casa de colònies nens i
monitors lluitaren per
esbrinar qui volia fer la
guitza al director de la
productora, mentre
intentaven ajudar-lo a
recordar els temps en que
la seva productora feia
grans pel·lícules de tots els
gèneres.

La complicitat, el
respecte, l’alegria, les noves
amistats, els amics
retrobats, els somriures i les
ganes d’aventura van
permetre que un any més
les colònies del Centre
d’Esplai Santa Maria fossin
un èxit, plenes de noves
il·lusions per l’any vinent!
 

Es van realitzar diferents activitats en plena natura

COLÒNIES>>Com cada
any els joves han estat a
Bastanist al peu de la
muntanya del Cadí
gaudint de les activitats

El Centre Excur-
sionista de Balaguer, dins
dels actes commemo-
ratius del seu 80è
aniversari, ha organitzat la
travessa de Carros de Foc.

Deu membres del
Centre, de totes les edats,
han aconseguit completar
el recorregut circular que
passa pels nou refugis
guardats que hi ha al Parc
Nacional d’Aigües Tortes
i Estany de Sant Maurici,
caminant sempre entre els

1.900 i 2.800 metres sobre
el nivell del mar. En total 56
km amb un desnivell
acumulat de 8.800 metres.
Els participants a més,
han pujat al cim del
Montarto, que és el punt
culminant de la Val d’Aran.

Aquests  deu
e x c u r s i o n i s t e s
coincideixen  en que han
estat unes jornades
inoblidables, gaudint de
paisatges espectaculars  i
en contacte amb plena
natura d’alta muntanya;
tot plegat una experiència
molt gratificant.

Continuant amb els
actes de celebració, el
Centre Excursionista de
Balaguer està preparant
una exposició sobre
l’Antàrtida.

El Centre Excursionista de

Balaguer participa a la

travessa de Carros de Foc

Centre Excursionista de Balaguer

EXCURSIOLNISME>>Un
total de 10 excursio-
nistes del Centre van
completar la travessa
pel Pirineu lleidatà
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O P I N I Ó

Petit o gran?
C.G.A.

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

Mai s’està massa segur de quan
la distància en el temps empetiteix
les coses i quan les augmenta. És
cert. Avui quan recordes certs
moments de la vida, no pots precisar
la vertadera magnitud d’unes
vivències que de segur et varen
marcar en algun punt de la teva
memòria biològica. Quan els meus
pares van tenir d’anar amb relativa
freqüència a Barcelona motivats per
la salut del pare, jo em quedava a «tota
pensió» a casa de la «criada» que
teníem –un membre més de la família-
, de feia molts anys, i per la relació
amb la seva mare. Per fer-ho
entenedor us parlo de principis dels
anys quaranta del passat segle.

Jo desconec els pactes amb els
meus pares, que de segur existien en
aquells temps d’escassetat, per
donar-me menjar i llit, però sí recordo
el bon humor de la «Fanyeta», la
matriarca d’aquella apreciada família
de sis membres, que vivien a la part
alta del carrer Minerva. Prop de cal
«Pescador», que amb la seva eterna
pipa als llavis, portava sempre una
bicicleta a les mans i cara
d’emprenyat. Era molt aficionat a la
pesca. Quan feia bon temps, al carrer
es feia xerrameca per la nit i fruïen de
l’oratge la gent gran, i nosaltres,
corríem i fèiem cridòria, no havia
baranes ni cap protecció per no
fotre’ns de cap als corrals de davall.
Ni nosaltres hi veiem cap perill, ni a
ells aparentment els preocupava
massa, pot semblar estrany però això
era així i punt. Ara m’havia perdut; i
torno al que volia explicar-vos, les
menjades es feien al voltant del foc a
terra asseguts en unes banquetes
d’obra amb espatllera, on a sota hi
havia llenya i d’on es treien uns
estranys estris de ferro que
engalzaven en uns anells fixats a la
paret, i l’olla es traslladava a una
forma d’aquell parell que l’allunyava
del foc, i tots menjaven a semblant
distància, amb diferent cullera però a

l’únic plat que era la mateixa olla,
plana i amb una bona obertura.
Calentor per baix, cremor a la boca
i si no fredor, sí diferent
temperatura a l’esquena. Quan el
temps era bo, l’intrigant ferro no
es veia, doncs una taula petita
amb calaix li prenia el
protagonisme, però era la mateixa
olla i les culleres continuaven fent
el seu paper. Sols hi havia un
ganivet i un sol pa, gros, panxut,
rotund, amb una morenor i uns
punts més foscos. El meu seient
era a la vora de la paret i la Victòria,
la meva Victòria, em donava el
menjar en un plat no gaire gran
però molt fondo. Quan tots
s’aixecaven, entre ella i jo es feia
servir la banqueta de taula i em
donava el segon plat, que mai
vaig veure menjar als altres. Què
devia haver-hi en aquella olla
miraculosa que els mantenia drets
i treballant? On eren els contagis
en aquells durs temps de foscor i
gana i no gaire sabó? Ai Déu!, de
quanta anys passats parlem. Al
cap d’uns anys ens vam
traslladar, jo per les ordres de la
mare i ells d’una forma definitiva
a la Plaça de Sant Salvador, i ja
tenien plats a la taula, forquilles i
ganivets, i el pa s’havia
emblanquit. Fins que es va casar
la Victòria va estar amb nosaltres,
el meu pare va morir tenint jo vuit
anys. I el tracte amb ells va ser
com avui no pot ser. És per
remarcar que mai vaig veure a
tota la família junta, potser la feina
ja distanciava.

És amb la dolçor del record i
la suprema de les extravagàncies
de l’home que és la llibertat, el que
un mateix pot permetre’s el luxe
de disfrutar recordant, encara que
sigui amb una mica de tristor.

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

Encara no ha començat la tardor
i la caiguda de fulles, que els de la
brigada municipal de neteja ja van
desbordats. Sense voler treure
mèrits als altres treballadors de
l’ajuntament, diria jo que són dels
que més penquen i són una colla,
però no hi ha manera, la brutícia
local els té superats. Haurien de
passar quatre vegades al dia. A
vegades penso que n’haurien
d’assignar alguns perquè anessin
recollint el rastre que deixen alguns
pòtols contumaços.

Intrigat pel que passa a
Balaguer amb tota la llorderia a la
via pública, parcs i jardins, vaig
arribar-me a una altra ciutat on un
amic meu hi treballa de Shèriff. El
xicot és ben peculiar i a primer cop
d’ull més aviat provoca somriures
que respecte. Sol dur camisa de
quadres i armilla de cuir amb la
placa enganxada, texans amb
cinturó de gran sivella metàl·lica i
botes camperes. Les ulleres de sol
de mirall i el llarg bigoti acaben de
composar la idea que aquest s’ha
escapat de Texas.

L’altre dia, doncs,
l’acompanyava pels carrers
inusitadament nets de la seva
ciutat. Amb una veu tranquil·la i
profunda el Sheriff m’anava
explicant com feia complir les
ordenances municipals:
- La meva feina és estar al carrer i
enxampar a qualsevol que se salti
la llei, per petita que sigui la
infracció. La majoria de gent és
respectuosa, però si dones marge,
tothom, per comoditat, se l’agafa i
a partir d’allí és molt difícil tornar
enrere.
Em va aturar i em va senyalar una
noia que portava un gos, que en
aquell moment estava començant
a fer les seves necessitats a l’acera.
La noia s’ho mirava de reüll i, en

acabar la bèstia, va continuar la
passejada. El Shèriff li va fer un
crit:
- Eeeep! Noia! Torna cap aquí!

En reconèixer el Sheriff la
noia es va trasbalsar d’allò més
i va acostar-se neguitosa.
El Shèriff li va dir:
- Ja saps que la multa per
deixar les cagades de gos a la
via pública són tres-cents euros.

La noia, negant amb el cap,
va assegurar que no ho sabia.
El Shèriff ni es va immutar:
- Doncs és el que et tocarà
pagar si no reculls ara mateix la
porqueria que has deixat a la
vorera.
- Però és que ara no duc
bossa –es va excusar la noia.

El Shèriff és va treure la
llibreta de sancions de la
butxaca de la camisa.

La noia va prémer les dents i
es va aplanar per recollir amb
les mans els presents que havia
deixat el gos. Amb cara de
circumstàncies, ho va anar a
llençar a una de les moltes
papereres que hi havia a la vora.
- A Balaguer hagués passat de
tu. –li vaig dir al Sheriff quan la
noia ja havia marxat.

El Shèriff em va explicar:
- Aquí tots fem la nostra part
de la feina. Jo aviso i poso les
sancions. Els de l’oficina, si els
infractors no paguen en el
termini fixat, els ho carreguen
al compte i si ni així paguen, els
tallem l’aigua, o els retirem la
part corresponent amb
interessos dels ajuts municipals
que puguin rebre. Tot això sense
favoritismes ni distincions. Aquí
l’alcalde ha de ser valent, perquè
molts encara protesten, però és
l’única manera.
------------------------------------------------------

Entrevistes freaks.

Balaguer, Tijuana, el Paseo
Inyaqui Olarte Vives

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



20>> O C I

El Barri del Sant Crist celebra el IXè
Concurs de Cuina amb 12 participants

El passat dissabte dia 5
de setembre va tenir lloc al
barri del Grup Sant Crist de
Balaguer la revetlla de barri
amb el 9è concurs de cuina
on participen tots els veïns
i veïnes que ho desitgen.

Enguany, han participat
al concurs 12 plats ben
diferents: des d’entrants fins
a postres resultant
guanyadora l’Adela Navarro
amb un flam natural de
pinya. El segon premi va ser
per Pascual Caubet amb
una coca d’escalivada amb
bolets, i el tercer premi per
Antonieta Alonso amb el
conill estofat amb xocolata.

Concurs de Cuina

El Museu acull l’exposició “Sedentaris.
Els primers poblats a Catalunya”.

L’Obra Social «la Caixa»
presenta a Balaguer una ex-
posició sobre la  vida dels pri-
mers ramaders i agricultors
de Catalunya a través de la
recreació d’àmbits, objectes,
audiovisuals, plànols i taules
cronològiques sota el títol
“Sedentaris. Els primers po-
blats       a Catalunya”. L’expo-
sició està comissariada per
Lluís Batista, i es podrà visi-
tar al Museu de la Noguera
del 8 de setembre a l’11 d’oc-
tubre de 2009.

Un flam de pinya natural elaborat per l’Adela
Navarro va ser el guanyador del concurs de cuina

Sedentaris, els primers poblats a Catalunya

Des de mitjans de
setembre i fins al pròxim
mes de febrer de 2010,
més de 130.000 nens i
nenes espanyols i cata-
lans, i les seves famílies
participaran en les activi-
tats previstes en la tem-
porada dels productes
lactis que es presenta
sota el lema «Lactis, 2 o 3
cada dia i...mmmou-te!».

Pel que fa a la nostra
ciutat, on el Programa
Thao amb la col·laboració

de l’Ajuntament de
Balaguer es desenvolupa
des de setembre de 2009,
seran més de 1700 infants
els que hi participaran
aquest curs.

Les activitats
previstes en aquesta
nova temporada del
Programa Thao-Salut
Infantil inclouran tallers
pedagògics i lúdics en les
escoles, elaboració de
receptes amb productes
lactis, visites a granges
per a veure com
s’elabora, per exemple,  el
formatge, accions
organitzades en els
comerços i supermercats,
i jocs a l’aire lliure, entre
d’altres activitats
relacionades amb el
programa.

El programa Thao inicia un

programa per tal de potenciar

el consum de lactis

Programa Thao a Balaguer

Un total de 1.700
escolars de Balaguer
gaudiran de les
diferents activitats i
tallers relacionats
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Natural Òptics Balaguer emprèn el
segon concurs de dibuix del Grup

Natural Òptics Balaguer
presenta la segona edició
del concurs estatal de
dibuix en el que premia
amb fantàstics regals la
creativitat dels més petits,
alhora que es preocupa de
la seua salut visual.

D’entre tots els
participants, els dibuixos
dels superherois amb
ulleres seran valorats per un
jurat que en decidirà els 12
guanyadors, 4 per categoria.
Així doncs, se sortegen els
següents regals segons la
categoria: benjamins (de 3

posar en marxa per tal de
vetllar per la bona salut
visual dels més joves en
edat escolar, recordant que
una bona cura de la salut
visual dels més menuts és
imprescindible per a un
correcte desenvolupament
escolar.

Natural Òptics Balaguer
disposa d’una àmplia
gamma de muntures
infantils per als seus joves
clients, i a més, gràcies a la
promoció exclusiva 1=2, els
més petits poden comptar
amb un segon parell
d’ulleres per les activitats
extraescolars, pràctiques
d’esports o sortides de cap
de setmana. Una promoció
que de ben segur agraïran
tots els pares amb fills que
portin ulleres.

a 5 anys) se sortejaran 4
maletes de pintura; alevins
(de 6 a 9 anys) se sortejaran
4 MP4 i per últim, júniors (de
10 a 12 anys) se sortejaran 4
càmeres de fotos digitals.

En l’edició de l’any
passat, l’establiment òptic
va resultar guanyador
gràcies a la creativitat d’un
jove participant, que va
dibuixar les «Ulleres del
futur».

Aquest concurs de
l’establiment de Balaguer,
és una de les moltes
accions que acostumen a

Cartell anunciador del concurs d’enguany

El concurs de dibuix està destinat a nens i nenes
d’entre 3 i 12 anys, que participaran en quatre
categories diferents segons les edats

Unes 300 persones es
van aplegar el dissabte
per la tarda al teatre
Municipal de Balaguer
per escoltar la cantada
d’havaneres que el grup
balaguerí L’Or de la
Noguera, de l’Associació
de gent gran La Noguera
va oferir per tal de
participar al projecte que
Mans Unides de la ciutat
de Balaguer dedica cada
any per una bona causa.

Enguany el projecte
escollit per dedicar els

esforços va destinat a un
Estat de la Índia, el de
Karnataka i
concretament anirà
dedicat a educar a les
dones, en un pla de
d e s e n v o l u p a m e n t
integral que consistirà en
l’alfabetització, nutrició,
nocions de costura i
comptabilitat  entre altres
cursos per tal d’ajudar-les
a integrar-se al món
laboral, social i amb
preparació també per la
política.

També s’esmerçaran
diners en una escola de
nens de 3 a 5 anys, amb
suport escolar, material
didàctic i alimentació,
durant dos anys, per uns
250 nens i nenes
d’aquesta zona
desprotegida de la Índia.

El grup “L’Or de la Noguera”

va actuar al Teatre per

recaptar fons per Mans Unides

L’Or de la Noguera va actuar al Teatre Municipal

Al concert hi van
assistir unes 300
persones que van
gaudir amb la cantada
d’havaneres
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Anuncis breus classificats

IMMOBLES

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

ES LLOGA pis a Balaguer,

3 habitacions i pàrquing.

Raó tel. 670284619.

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

ES LLOGA magatzem de

100m2 al c/ Molí del Com-

te. Molt barat. Raó tel.

639443516.

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

ES TRASPASSA bar a

Balaguer. Raó tel.

605060510.

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

SE VENDE casa con patio

incluido de 450m2. Razón

tel. 973446131.

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

PIS EN VENDA, zona c/

Urgell, 65m2, 2 hab.,

menjador 21m2, calef.,

traster, a/a, 3 anys d’anti-

guitat. Impecable. Opció

a mobles. Preu: 100.000

euros. Raó tel. 686016074.

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

ES VEN pis nou, super-

fície útil interior 94m2,

amb terrassa de 30m2, al

c/ riu Corb, c/ Girona.

Raó tel. 973446011.

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

ES LLOGA xalet a la Pine-

da (Salou), 4 hab, 2 banys,

reformat, capacitat per 6

pax, 300 m2 jardí, pàrking,

jacuzzi. Totalment equi-

pat. Per setmanes i quin-

zenes, a convenir. Raó:

650031586 (Cal Davi).

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

DISPOSEM d’habitatges

d’entitats financeres, a

preu d’hipoteca. Interes-

sats demaneu informació

al telèfon: 607896071.

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

ES VEN casa unifamiliar

amb parcel·la urbanitza-

da de 2.300m2, prop de

Balaguer. Situació excel·-

lent, atractiu jardí per

gaudir de la natura i

tranquilitat, piscina, ga-

ratge, barbacoa. De par-

ticular a particular. Infor-

mació personalitzada al

679212459.

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

ES VEN pis nou de 2-3

habitacions, a l’Av. Paï-

sos Catalans. Raó tel.

973446011.

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

ES LLOGA pis a l’Avingu-

da Països Catalans. Raó:

973446011.

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

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. Telfs: 678954170-

667476167.

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

ES VEN parquing tancat

al carrer Sant Didac de

Califòrnia. Raó tels.

938154244 - 616429706.

Preguntar per Juan

Carlos.

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

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 pub a

Balaguer,llicència de

discoteca. Tel: 667476167.

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

ES LLOGUEN pàrkings a

l’edifici HP Sanahuja, 36

de Balaguer. Referència

Cudós. Raó: 973450555,

Montse.

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

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. Telf: 600381763.

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

ES LLOGA parquing tan-

cat al C/ Barcelona. Raó

tel. 973448273.

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

ES TRASPASSA bar a

Balaguer, en ple funcio-

nament, c/ Dr. Fleming,

37. Raó telèfon informa-

ció: 629476013.

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

www.revistagroc.com

TREBALL

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

SE OFRECE chica para

limpiezas en el hogar o

cuidar gente mayor, con

experiencia. Razón tel.

648522716.

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

ES BUSCA persona jove

per a realitzar tasques de

repartiment entre d’al-

tres. Interessats enviar

C.V. amb fotografia a

l’Apartat de correus, 20

de Balaguer.

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

ESPRECISSA cambrera

amb experiència i conei-

xements de cuina per a

Bar-restaurant a

Balaguer, a jornada

completa, contracte in-

definit. Imprescindible

parlar català, castellà i

nivell mig anglès i/o fran-

cès. Interessats enviar

C.V. amb foto recent a

cgpfoods@gmail.com.

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

PARQUETS SESETS cer-

ca agent comercial amb

experiència. Interessats

enviar currículum vitae a

Parquets Sesets, c/

Barcelona, 3, baixos de

Balaguer.

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

ES BUSCA persona (pre-

ferentment del país) per

a cuidar senyora gran.

Raó tel. 973445668.

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

ONGRUB medi ambient,

empresa dedicada a

instal·lacions de reg

necesita incorporar a

Balaguer, tècnic comer-

cial i electricista/fonta-

ner. Interessats enviar

C.V. a info@ongrub.com,

tel./Fax 973451489.

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

ES PRECISSA ajudant de

cuina amb experiència,

per a restaurant a les afo-

res de Balaguer. Interes-

sats trucar de 5 a 7 de la

tarda al tel. 973450209.

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

VARIS

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

D r a m e - a - f r i c a n o ,

profesor vidente. Trabajo,

salud, negocio, amor,

pareja. Soluciono

problemas difíciles: alco-

hol, tabaco, impotencia.

Todos los días. Balaguer.

Tel. 635190096.

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

ES VEN cadira de

minusvàlid elèctrica amb

grua. Conjunt o separat.

Raó tel. 605092999.

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

Per anuncis en aquesta

secció, adreceu-vos al c/

Sant Lluís, 36 altell, o bé

demaneu informació al

telèfon: 973448273.

www.revistagroc.com

-------------------------------------
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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 17 de setembre a les 8 de la tarda del 24 de setembre ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De les 8 de la tarda del 24 de setembre a les 8 de la tarda del 1 d’octubre SALA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De les 8 de la tarda del 1 d’octubre a les 8 de la tarda del 8 d’octubre MARCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunitats | Pàrquings | Oficicines
Establiments comercials | Col·legis

Bancs | Naus industrials
Neteges fi d�obra

Neteges en general
Vidres | Rètols

Neteja de catifes i moquetes
Poliment i abrillantament de terra
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