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Des de fa unes setmanes, els veïns de Bellcaire
tallen la carretera alguns diumenges a la tarda, per tal
de reclamar la variant de la carretera, és a dir, que la
carretera deixi de passar per dins del poble.

Aquestes queixes venen motivades pel darrer dels
accidents mortals sofert en aquesta població el passat
mes de juny. No és el primer accident mortal en aquest
punt de Bellcaire, però sí esperem que sigui el darrer.

Molt s’ha parlat en els darrers mesos de si cal fer la
variant per tots els pobles entre Tàrrega i Alfarràs, hi
ha qui demana que aquest tram de carretera es
converteixi en autovia. És un tema que es remena des
de fa anys i ningú sembla massa interessat en trobar-
hi una solució. I quan diem ningú ens referim al Govern
de la Generalitat. Al d’ara i al d’abans.

Segurament, si aquest tram de carretera es trobés
al cinturó industrial de Barcelona, ja no es parlaria del
problema, i segur que ja faria anys que estaria solventat.
Però quan es tracta de les zones d’interior, i més de les
comarques de Ponent, poc poblades, el nostre
problema deixa dormir tranquil·lament els nostres
dirigents de Barcelona.

Ara sembla que la Diputació s’ha quadrat davant
la Conselleria  que dirigeix Joaquim Nadal, i finalment,
si tot va bé, i hi ha els calés que fan falta, l’obra podria
endegar-se durant l’any 2010.

No sé si tallar la carretera solventa problemes, però
sí que cal que la nostra veu arribi ben fort fins a les
més altes instàncies del govern català.

 La carretera C-53

PORTADA

Mur de contenció
del riu Segre

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
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Construeixen el mur d’escullera des

del Pont de Sant Miquel fins al Sió

El president de la Confe-
deració Hidrogràfica de
l’Ebre visita les obres de re-
paració i construcció d’un
mur de contenció al marge
esquerre del riu Segre, al seu
pas per Balaguer.

Amb aquesta obra
d’emergència s’han corregit
els danys provocats per la
darrera crescuda del riu re-
gistrada al 2008 i a més a
més, s’ha consolidat el mar-
ge esquerre del riu Segre
amb la construcció d’un
mur d’escullera.

El president de la Confe-

obres d’emergència, es
varen iniciar la passada
primavera i ja s’han executat
el gros de l’obra, de la que
actualment nomes queden
els detalls, com la
col·locació de voreres i
baranes.

L’actuació es centra al
marge esquerre del riu,  al
nucli urbà de Balaguer i ha
suposat la consolidació d’un
tram d’uns 700 metres que
s’inicien aigües amunt del
pont de Sant Miquel i
finalitza a la desembocadura
del riu Sió.

Per consolidar el marge
també s’ha ampliat el carrer
en algunes zones d’aquest
tram  i per últim, s’ha
executat una xarxa de
sanejament d’aigües
pluvials.

deració Hidrogràfica de
l’Ebre,  Rafael Romeo i l’al-
calde de la ciutat de
Balaguer,  Miquel Aguilà, van
visitar  les obres de repara-
ció de danys que s’estan
duent a terme.

L’actuació suposa una
inversió de 1.450.000 euros
del Govern d’Espanya i
consisteix en la correcció de
les afeccions per les
crescudes del passat 2008 al
Segre i en la construcció
d’un mur de contenció en
pedra com a protecció.

Els treballs, considerats

Visita del President de la CHE Rafael Romeo

Les obres que s’estan duent a terme han sanejat el
marge esquerre del riu Segre des del Pont de Sant
Miquel fins a la desembocadura del riu Sió

Els propers dies 17 i
18 d’octubre tindrà lloc a
la ciutat de Balaguer, un
nou certamen firal que ja
forma part del calendari
des de fa 18 anys; es
tracta de Firauto, la fira
del vehicle de segona mà
caracteritzada, cada any
més, per la qualitat dels
automòbils que s’hi
exhibeixen.

L’alcalde de Balaguer,
Miquel Aguilà, la
vicepresidenta Executiva
de l’Institut Municipal

Progrès i Cultura, Mar
Roldán i la directora del
certamen Antonieta
Martínez han presentat el
nou cartell anunciador de
la fira, un cartell modern
que segueix les línies
innovadores dels darrers
anys però amb un clar
exponent, el vehicle,
protagonista d’aquest
monogràfic firal.

Enguany, el Nou
Pavelló Firal presentarà
una gran exposició de
vehicles en els seus 4.500
m2 més una carpa
adossada de 600 m2 que
s’instal·larà per tal de
donar cabuda a les
sol·licituds fetes per
poder exposar. En total
una vintena d’expositors
i mes de 200 vehicles
d’ocasió.

El proper cap de setmana del

17 i 18 d’octubre es celebra

una nova edició de Firauto

Presentació de Firauto 2009

La Fira de vehicles
d’ocasió vol donar
sortida a l’ampli
stock de vehicles de
segona mà
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V. X. ADSUAR

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

Agència OficialMercedes-Benz

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

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

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 passat 20 de setembre es celebrà el

popular Aplec de Montalegre

Un any més i seguint el
costum de celebrar cada ter-
cer diumenge del mes de
setembre el tradicional aplec
de Montalegre pels balague-
rins i balaguerines, el passat
20 de setembre, la parròquia
de Balaguer va organitzar la
pujada en aquest meravellós
indret i fer la trobada.

Els actes consisteixen
en la celebració d’una missa
a l’aire lliure (davant l’ermi-
ta)  cantada per l’Orfeó Bala-
guerí.Aplec de Montalegre

Centenars de visitants a la Mostra

d’Antics Oficis del Carrer del Pont
Una vintena d’artesans

de diferents oficis antics van
reunir-se el passat dissabte
19 de setembre al Carrer del
Pont, en la III Mostra d’An-
tics Oficis organitzada per
l’Associació de Veïns del
Centre Històric.

Durant tot el dissabte,
centenars de balaguerins i
veïns dels pobles de la co-
marca van visitar la mostra,
tot recordant aquells oficis
que al llarg dels anys s’han
anat perdent.

Oficis com el vidrier, el
ferrer, l’espardenyer, el culle-
rer, molt habituals als pobles
de mitjans del segle XX, però
que amb els anys i l’evolu-

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

La Fira d’Entitats vol
acollir l’ampli ventall
d’entitats i associacions

de tot tipus que treballen
durant tot l’any dins de la
societat civil de Balaguer
i de la comarca de la
Noguera.

Així, associacions
culturals, esportives,
lúdiques i socials van
reunir-se durant tot el
diumenge, mostrant els
seus programes
d’activitats que van
desenvolupant al llarg de
l’any.

La Fira d’Entitats 2009
va ser inaugurada el
diumenge al matí, pel
Conseller de Governació
de la Generalitat de
Catalunya, Jordi Ausàs.

La Fira d’Entitats reuneix les

associacions culturals, socials

i esportives de la comarca

Fira d’Entitats

Les entitats de
Balaguer i la comarca
de la Noguera van ser
presents, un any més,
a la Fira d’Entitats

Mostra d’Oficis antics

ció econòmica soferta han
anat desapareixen, enfront la
indústria manufacturera.

La Mostra ha estat valo-

rada molt positivament pels
seus organitzadors, i amb
ganes de repetir la mostra de
cara l’any vinent.
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Joan Ma Molins escollit nou president

de la Junta Local del PP de Balaguer
El regidor popular a

l’Ajuntament de Balaguer,
Joan Maria Molins, ha estat
elegit nou president de la
Junta Local del Partit Popu-
lar a Balaguer.

L’elecció de Molins va
tenir lloc en l’assemblea ce-
lebrada pels militants del
partit i que va comptar amb
la presència de la presidenta
provincial, Dolors López, i
del secretari general, Salva-
dor Puy.

Joan Ma Molins està
acompanyat en la nova junta
local del Partit Popular, per
Pepita Guàrdia, com a
secretaria i Joan Torné, com
a tresorer.Joan Maria Molins

El regidor de l’Ajuntament de Balaguer està
acompanyat per Pepita Guàrdia i Joan Torné

Tres empreses d’àrids
i formigons de Lleida han
estat premiades per la
Comissió Europea.

El premi, és per un
projecte conjunt de ges-
tió de compensacions en
forma de guarets a les
zones especial de protec-
ció d’aus de la plana del
Corb, a Balaguer, i de
Belianes.

Les firmes distingi-
des, que han comptat
amb la col·laboració del

gremi d’àrids, com són
Àrids Daniel i Sorigué, les
dues de Balaguer, i l’em-
presa Arenes Bellpuig, si-
tuada a Bellpuig.

El lliurament formal
del premi tindrà lloc en el
marc del 2on Congrés Na-
cional d’Àrids a València,
i que se celebrarà els dies
1, 2 i 3 d’octubre.

Així ho va donar a co-
nèixer una representació
de la Junta directiva de
l’Associació Provincial de
Fabricants d’Àrids i For-
migons de Lleida, encap-
çalada pel seu president,
Miquel Romà, en el trans-
curs de la trobada que van
mantenir amb el delegat
del Govern de la Generali-
tat a Lleida, Miquel
Pueyo.

Dues empreses de Balaguer

guardonades per la Comissió

Europea per la seva gestió

Polígon Sorigué

Dues empreses de
Balaguer, Sorigué i
Àrids Daniel, premiats
per la Comissió
EuropeaEl Cercle d’Economia inicia el cicle de

sopars-col·loqui amb els líders polítics
El passat divendres 18 de

setembre, el Cercle de Pro-
moció Econòmica de Bala-
guer i comarca va iniciar el
primer dels cinc sopars-col·-
loqui amb els líders polítics
de Balaguer i sota el títol
“Balaguer 2007-2009: Balanç
de l’obra de govern munici-
pal”. El líder socialista i actu-
al alcalde de Balaguer, Miquel
Aguilà  va ser el primer dels
participants amb l’assistèn-
cia d’una quarantena de per-
sones. El sopar-col·loqui es va celebrar a Cal Xirricló
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El Leader subvenciona amb 532 mil

euros algunes empreses de la Noguera

El passat 24 de setem-
bre, es va celebrar la junta
executiva del Consorci Grup
d’Acció Local Noguera-
Segrià Nord, en la qual es va
aprovar la proposta d’apro-
vació dels ajuts del progra-
ma Leader corresponents a
la convocatòria  de l’any
2009.

Els 532.633 E dels ajuts
s’han atorgat en la seva

totalitat a empreses
privades del territori per tal
de dinamitzar l’economia de
la zona. Aquestes ajudes
suposaran una inversió en el

Algunes empreses de la Noguera seran subvencionades

territori per part d’aquestes
empreses de 2.020.722,42 E,
repartida entre la meitat de
les poblacions que formen
part de l’àmbit del Consorci.

Aquests diners s’han
otorgat a diferents
empreses del territori
del Grup d’Acció Local
Noguera-Segrià Nord

El director general
d’Administració Local del
Departament de Gover-
nació i Administracions
Públiques de la Gene-
ralitat de Catalunya,
Carles Bassaganya,
acompanyat del president
del Consell Comarcal de
la Noguera, Vicent Font, i
el coordinador dels
Serveis Territorials de
l’Alt Pirineu i Aran, Josep
Ma Ardanuy, va presentar
la Jornada de Delimitació
Municipal de la Noguera,

a la seu del Consell
Comarcal, el passat
divendres 18 de setembre.

En aquesta sessió
informativa  es va explicar
l’elaboració del Mapa
Municipal de Catalunya
(MAPACAT) projecte que
es tira endavant des del
Departament de Gover-
nació de la Generalitat de
Catalunya, que serveix per
precisar els límits dels
diferents termes muni-
cipals, especialment els
de la comarca de la
Noguera.

El total de línies de
terme dels 946 municipis
de tota Catalunya és de
2.816. D’aquestes línies,
cent vint-i-una corres-
ponen als diversos
municipis de la comarca
de la Noguera.

La Generalitat exposa

l’elaboració del Mapa

Municipal de Catalunya

La presentació es va dur a terme al Consell Comarcal

Carles Bassaganya va
exposar el projecte al
Consell Comarcal de
la Noguera el passat
18 de setembre

Àger va acollir la quinzena Trobada de
Dones de la Noguera, el passat diumenge

Àger va acollir el passat
diumenge la quinzena edi-
ció de la Trobada de Dones
de la Noguera, en que van
participar més de quinze
entitats i associacions de la
comarca. En aquesta oca-
sió, l’entitat organitzadora
va ser l’Associació de Dones
de la vall d’Àger. Després
d’una visita guiada per la
població i a l’exposició de
manualitats, van fer un di-
nar de germanor amb 120
comensals.Trobada de dones a Àger
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Jaume Gilabert va inaugurar el camí

dels Morulls de Gerb i diferents obres

El passat diumenge 13
de setembre el president de
la Diputació, Jaume Gilabert
es va desplaçar fins a la
població de Gerb per
inaugurar la nova
pavimentació del camí del
Morulls, així com les
reformes efectuades al
carrer Sant Llorenç, principal
via d’entrada a la població, i
del rentador del poble, i
alhora va inaugurar el
monument dedicat als
pagesos, on hi ha la
inscripció “En agraïment al
passat, al present i al futur
dels pagesos de Gerb”.

Més de dos-cents ve-
ïns de la localitat de
Bellcaire d’Urgell van tallar
de nou el passat diumen-
ge,  la carretera C-53 al seu
pas per la població amb la
intenció d’agilitzar el pro-

cés de construcció de la
variant, la qual ha d’acabar
amb els accidents mortals
ocorreguts en aquesta po-
blació al llarg dels últims
trenta anys.

Segons l’alcalde de
Bellcaire d’Urgell Xavier
Bergé, «celebrarem mobi-
litzacions com aquesta per
accelerar el procés de cons-
trucció de la mateixa, o per
contra , que almenys pu-
guin  oferir-nos un calen-
dari d’actuacions les quals
vagin complint una a una”.

Els veïns de Bellcaire d’Urgell

exigeixen la variant de la

C-53 per evitar més accidents

Tall de carretera a Bellcaire

200 veïns de Bellcaire
d’Urgell van tallar la
carretera el passat
diumenge a la tarda,
per exigir la variant

Visita guiada al Monestir de Santa

Maria de Bellpuig de les Avellanes

El passat cap de setmana
del 26 i 27 de setembre del
2009 es va celebrar al Mones-
tir de Santa Maria de Bellpuig
de les Avellanes una Jornada

de portes obertes.
En el decurs de la Jorna-

da es va fer una  visita guiada
a partir de les 17h amb oca-
sió de la celebració de les

Jornades Europees de Patri-
moni de Catalunya, a gran
part dels municipis catalans.

El Monestir de Santa
Maria de Bellpuig de les Ave-
llanes és un dels monuments
més visitats de la comarca de
la Noguera, durant tots els
mesos de l’any, i durant la jor-
nada de portes obertes van
ser molts els visitants que
van aprofitar la visita per co-
nèixer millor la seva història.

Durant el passat cap de
setmana, dins del marc
de les Jornades
Europees del Patrimoni

Claustre del Monestir de Santa Maria de les Avellanes

A l’acte també hi va
participar el president de

l’entitat descentralitzada de
Gerb, Francesc Alcobé.

Moument als pagesos a Gerb
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El passat diumenge
27 de setembre, Tartareu
va celebrar el popular
Aplec de Sant Miquel,
amb la participació de
més de 300 persones
que, un any més, van par-
ticipar dels diferents ac-
tes organitzats pel Patro-
nat de Sant Miquel.

Durant l’Aplec es va
inaugurar la ruta “Memò-
ria Històrica” relacionada
amb el llançament de 6
bombes prop del poble
de Tartareu durant la

Guerra Civil. L’explicació
de la ruta va anar a càrrec
de Josep Pla i va comp-
tar amb la presència del
Director dels Serveis Ter-
ritorials d’Interior Pere
Blasco, del president del
Consell Comarcal de la
Noguera, Vicent Font i de
l’alcaldessa de Les Avella-
nes-Santa Linya, Carme
Garrofé.

Durant l’Aplec, que va
finalitzar amb un dinar de
germanor amb 160 co-
mensals i una cantada
d’havaneres amb l’Or de
la Noguera, es va fer la
projecció “El riu Farfanya,
la C-13 de l’antiguitat,
amb un col·loqui posteri-
or. La projecció va anar a
càrrec de Carme Munta-
ner, Marta Monjo i Xavier
Escuder.

Més de 300 persones

participen a l’Aplec de Sant

Miquel de Tartareu

Acte d’inauguració de la ruta «Memòria històrica»

L’Aplec va finalitzar
amb un dinar de
germanor amb la
presència de 160
comensals

Bona participació en el concurs de

pastissos celebrat a La Sentiu de Sió
L’associació de dones de

la Guardiola va organitzar el
dia 21 de setembre, dins de
la setmana cultural de la
Festa Major de Sant Miquel,
que se celebra del 25 al 29
de setembre, el primer con-
curs de pastissos amb una
participació de deu pastis-
sos d’una acurada elabora-
ció i sabor excel·lent, se-
gons va declarar el jurat for-
mat per: Pepe Daza, mestre
artesà pastisser; l’Amat, re-
conegut cuiner local i l’Aida
Casanoves, membre de la
Junta de l’associació. Es
van donar tres premis de
50•, 25• i una coca de sam-
faina.Concurs de pastissos a La Sentiu

Dinar de germanor de l’Associació de

Gent Gran La Humanitària de Castelló
El passat 20 de setem-

bre,  l’Associació de la Gent
Gran La Humanitària de
Castelló de Farfanya, va or-
ganitzar un any més la tra-
dicional Festa del Soci, ce-
lebrant de nou un dinar mul-
titudinari en el pavelló poli-
valent de la localitat, dinar
el qual va reunir a més de
dues-centes persones.

L’associació s’ha incre-
mentat en més de cent so-
cis, passant dels 146 l’any
1996, als 253 existents en
l’actualitat.

El concurs de pastissos estava emmarcat dins dels
actes festius de la Setmana Cultural

Dinar de germanor a Castelló de Farfanya
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La Biblioteca de Balaguer us recomana

la lectura dels següents llibres

Olor de Colònia evoca
la vida d’una colònia tèxtil
i les enverinades relacions
socials, la combinació de
despotisme i  condescen-
dència que, cap als anys 50,
regeix la seva vida. Néixer,
viure, reproduir-se i morir
entre les parets d’una
fàbrica. Una gran fàbrica
que va més enllà dels llocs
de treball, que és també
l’escola per als fills,
l’església, les botigues i les
cases per viure-hi.

Un gran incendi trenca
la monotonia de la
Colònia. Els magatzems
cremen pels quatre
costats. El fum ho
empudega tot. La sirena
sona sense parar, tothom
és al carrer. Però, realment
no hi quedava ningú dins
la fàbrica?

Olor de colònia
Autor: Sílvia Alcàntara
Gènere: Novel·la

Digue’m una cosa

bonica...
Autor: Susanna Barranco

Gènere: Folklore

La señora y el niño
Autor: Geert de Kockere
Gènere: infantil
(a partir de 6 anys)

Aquest és un llibre per
a lectors de totes les
creences. És una guia per
a celebracions laiques
partint de la tradició
cultural i humanista del
nostre país, amb una
selecció de textos de
grans autors, músiques
adequades per a cada
acte, espais adients,
utilització de flors segons
la festa, consells sobre la
roba, els complements,
propostes de menjar i
diversitat de protocols.

És l’obra bàsica per
organitzar les celebra-
cions laiques (festes,
aniversaris, bodes, exè-
quies...) perquè no sor-
geixin de la improvisació,
tinguin un ritme adequat
i amb sentiments propis
de cada acte.

Narrat en tercera
persona, però sempre des
de la perspectiva del nen
protagonista, el lector
coneix la relació de por,
però alhora de fascinació,
que l’uneix a «la señora»
del títol, una vella gran,
grossa, i que sens dubte
deu ser una ogressa que es
dedica a raptar nens per
menjar-se’ls després.

Magnífic àlbum en el
què se’ns mostren els
prejudicis que tenim
d’entrada, també es parla
de la vellesa i la solitud així
com de la infància i la
manera que tenen els més
petits de relacionar-se amb
el món que els envolta.

Com sempre, les coses
no són el que semblen així
que l’haureu de llegir per
descobrir el final.

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

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

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

Indesinenter

De vegades em distrec
recollint paraules
d’un escrit i un altre,
paraules nostrades,
paraules que no conec
i amb el diccionari,
de matí o de tarda,
prenc nota i aprenc.

Entre elles esclata
l’ahir més remot
i afaiçono el temps
d’antigues mirades,
nostàlgies i parles,
records sempre ardents.

Després, modelant textures
de l’ànima i el cos,...
un dia feiner, una formigueta,
pel mateix pas zebra
creuava el carrer,...
ella i jo,... tots dos.

Perillós ofici,
l’escriure -em va dir-.
Si un bon dia ens xafen,
però,... n’hi ha més al niu.
La lletra no passa,
sempre es queda aquí.

Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 973 448 332

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER
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Amb la projecció de “Forasters” s’inicia el

cicle de cinema català a l’Ajuntament
El passat dissabte 19 de

setembre i a la sala d’actes
de l’Ajuntament de Balaguer
va tenir lloc la presentació de
l’acord amb el que han arri-
bat l’empresa Nous Projec-
tes Àudio-visuals i l’Ajunta-
ment per a la exhibició cine-
matogràfica i àudio-visuals
d’una forma continuada.

L’acord estableix la pro-
jecció de dotze pel·lícules a
l’any cada primer diumenge
de mes a les 18 h i a la Sala
d’Actes de l’ajuntament la
seva exhibició pública.

Es va iniciar aquest cicle
amb la projecció de la pel·-
lícula “Forasters“ de Ventu-
ra Pons.Ventura Pons va presentar Forasters

Troben un conjunt instrumental mèdic

de bronze, del segle XI al Pla d’Almatà
El jaciment arqueològic

del  Pla d’Almatà de Balaguer
va oferir aquest passat estiu
la descoberta d’un conjunt
d’instruments mèdics i cos-
mètics de bronze, datats en
les darreres fases d’ocupa-
ció de la zona, al segle XI.

És tracta de tres varetes
de secció rodona i molt
fines, que tenen un punxó
en un extrem i una petita
espàtula plana en l’altre, amb
un element central de
prensió en dues d’elles, i una
espiral en la tercera que
tenien com a finalitat facilitar
la subjecció de l’instrument
i evitar que pogués lliscar
entre els dits de la persona

L’Ajuntament ha signat un conveni amb Nous
Projectes Audiovisuals per projectar cinema català

Conjunt d’instruments mèdics de bronze

que l’utilitzava.
Aquest tipus d’instru-

ments trobats al jaciment
del Pla d’Almatà, eren ja

utilitzats en el món romà i
són prou coneguts també
en la cultura islàmica
medieval.

El dia 25 de desembre
de 1989 el Grup de Teatre
la Sucrera de
Menàrguens començava
el seu camí tot represen-
tant «L’amor venia en
taxi». Llavors només eren
15 les persones que van
posar en marxa el grup.
Avui són més de cent els
que hi han intervingut en
algun moment d’aquests
20 anys d’una manera di-
recta o indirecta. Entre
l’ahir i l’avui han passat

20 anys, 19 espectacles
de moltes formes i dife-
rents continguts, donant-
se a conèixer en diferents
localitats de la nostra co-
marca. Aquest grup cada
any el dia 25 de desem-
bre dia de Nadal normal-
ment sempre han estre-
nat una obra.

En la celebració de
l’aniversari, el passat 26
de setembre, van fer un
espectacle al carrer i des-
prés un sopar.

La Sucrera de Menàrguens

celebra 20 anys sobre els

escenaris de la comarca

La Sucrera de Menàrguens
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El passat dissabte 26
de setembre, la Plaça del
Mercadal va acollir la
festa africana amb la
participació inaugural de
l’alcalde de la ciutat,
Miquel Aguilà
acompanyat pel president
de l’associació d’africans,
Papa Madiouf, a una festa
que ha aplegat centenars

de persones que van
poder assaborir plats i
begudes típiques així
com també, després de
l’actuació de la colla
bastonera del casal Pere
III, van poder conèixer
danses i cançons típiques
africanes.

L’alcalde va destacar
que és un dels grups que
més s’han integrat a la
ciutat i al país ja que
intenten introduïr-se en el
coneixement de la parla
catalana participant molts
d’ells als cursos que
s’organitzen des de
l’ajuntament, entre altres
activitats.

Centenars de persones

participen a la Festa africana

a la Plaça del Mercadal

Festa africana

Durant la festa, els
presents van poder
veure diferents
danses i cançons
típiques africanes

Més de quaranta mags a la Fira de Màgia

al carrer de Montgai el proper 3 d’octubre

Montgai celebrarà la pri-
mera Fira de Màgia al Carrer,
Montgai Màgic, el diumen-
ge 3 d’octubre. De moment
ja es compta amb una qua-
rantena de mags i promo-
tors. A més, s’han habilitat
15 escenaris diferents entre
els quals hi ha les escales de

l’església parroquial, la pla-
ça Major, la plaça del Sitjar,
la plaça del Castell, la sala
Ateneu i les terrasses dels
dos bars de què disposa la
població.

Pel que fa a les activitats
programades cal destacar un
taller infantil, diferents

demostracions al carrer
durant tot el dia, un mercat
màgic i l’espectacle estrella
que anirà a càrrec del mag
Enric Magoo. A més, per a
tots els visitants, després del
sopar popular hi haurà
màgia golfa als bars de la
vila.

La major part de carrers
i places de la població
acolliran una quinzena
d’escenaris per celebrar
aquesta primera edició
de Montgai Màgic, el
proper diumenge 3
d’octubre, amb la
participació de 40 mags

Montgai Màgic

Balaguer celebra les Jornades Europees

del Patrimoni 2009 amb un concert
En motiu de la celebra-

ció de les Jornades Europe-
es del Patrimoni 2009 a
Balaguer, el passat diumen-
ge 27 de setembre, es va fer
una visita guiada a les res-
tes de l’antic monestir de
Sant Domènec, i posterior-
ment es va fer un concert del
Cor de Cambra de l’Auditori
de Lleida.

Creat l’octubre de 1997, i
durant aquests anys ha dut
a terme una intensa tasca de
difusió de la música simfò-
nico-coral, interpretant obres
tan significatives com Rè-
quiem de Fauré, Magnificat,
diverses cantates i les passi-
ons segons Sant Joan i se-
gons Sant Mateu de Bach,
Te Deum de Charpentier,
Missa Nelson de Haydn,
Missa en re major de Dvorak,
Glòria de Poulenc, Cantata Cor de Cambra de l’Auditori de Lleida

Els actes consistiren en una vista guiada i un
concert del Cor de Cambra de l’Auditori de Lleida

de Sant Nicolau de Britten,
Rèquiem de Mozart, Messi-
es de Handel, Carmina
Burana de Carl Orff, entre

moltes altres. Des de la seva
creació, el cor fou dirigit per
Manel Valdivieso i a partir de
2002, per Xavier Puig.
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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

El Balaguer empata a casa amb el

Manlleu després de guanyar a Amposta

FUTBOL>>Els
balaguerins sumen 4
dels darrers 6 punts,
amb una victòria a
Amposta i l’empat a
casa davant el Manlleu

23/09/2009

AMPOSTA 1

BALAGUER 2

Josep Figueres disputant una pilota

27/09/2009

BALAGUER 1

MANLLEU 1

El Balaguer no va poder
passar de l’empat el passat
diumenge davant el Man-
lleu. L’equip barceloní es va
mostrar superior en molts
moments del partit, domi-
nant el centre del camp i sen-
se passar problemes en de-

amb un gran gol de David
Pérez.

Els locals no van desper-
tar fins ben entrada la sego-
na part, amb la sortida de
Figueres i Marc Pujol que
van revolucionar el partit.
Però no va ser fins al minut
90, que Figueres va aprofitar
un rebuig defensiu per acon-
seguir l’empat a un gol. En
aquests darrers minuts, el
Balaguer va dominar i fins i
tot hagués pogut arribar el
gol de la victòria.

En la jornada anterior, el
Balaguer va aconseguir tres
importants punts al camp de
l’Amposta, un equip que es
va mostrar inoperant i que
haurà de canviar molt si vol
mantenir-se a la Tercera Di-
visió.

fensa. El Balaguer ho va in-
tentar però sense intensitat,
i en cap moment va poder
trencar la defensa visitant,
que poc a poc es va anar fi-
ançant sobre el terreny de
joc, i en el minut 35 aconse-
guí inaugurar el marcador

Ermengol en ple joc

Classificació

Tercera Divisió

1. Hospitalet ............. 12

2. Llagostera ............. 12

3. Palamós ................ 12

4. Benavent .............. 12

5. Prat ........................ 11

6. Reus ...................... 11

7. Rapitenca ............. 10

8. Santboià ................ 10

9. Manlleu .................... 9

10. Premià ................... 9

11. Balaguer ............... 8
12. VIlanova ................. 7

13. Cornellà ................. 7

14. Europa .................... 7

15. Blanes .................... 6

16. Cassà ..................... 6

17. Amposta ................ 5

18. Castelldefels ......... 5

19. Olesa ...................... 3

20. Pobla Mafumet ..... 3

Propers encontres

04/10/2009 --  17h
Camp Municipal

de Balaguer

Balaguer| Olesa
-------------------------------------

11/10/2009  --  17h
Camp Municipal

de Pobla

Pobla Mafumet| Balaguer

Golejadors del

C.F. Balaguer

1. Genís Soldevila . 2
2. Ermengol Graus 1
3. Carlos Romero .. 1
4. Moi Nogareda ... 1
5. Marc Pujol ......... 1
6. Dani Redondo ... 1
7. J. Campabadal .. 1
8. Josep Figueres .. 1

Un gol de Josep
Figueres en el darrer
minut del partit davant
el Manlleu va permetre
que el Balaguer sumés
un punt in extremis,
després d’un partit
fluix de l’equip que
entrena Lluís Elcacho.

Josep Figueres
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Bon paper dels nedadors balaguerins

al Campionat d’Europa Master de Càdiz
Els darrers dies s’ha dis-

putat a les instal·lacions del
Complejo Deportivo ciudad
de Cádiz el campionat
d’Europa de natació Màster,
amb la participació de mes
de 3.000 nedadors entre els
que es troben els quatre ne-
dadors del CEN Balaguer.
Com a resultats destacats
tenim que  en David Pifarré
ha aconseguit la posició 41a
d’Europa  en 50 papallona i
la 44a en els 50 lliures,
l’Helena Garcia en la prova
dels 100 lliures ha quedat la
49a d’Europa, i en Gerard
Nadal en els 100 lliures el 78è
i en David Bach el 90è en la
mateixa prova.Els nedadors balaguerins al Campionat d’Europa

Xerrada sobre seguretat vial i conducció

de motos a càrrec dels Mossos d’Esquadra
L’Associació Motera

Balaguer va organitzar el
passat dia 18 de Setembre
una xarrada-col·loqui amb
els Mossos d’Esquadra de
Trànsit, per a tots els seus
socis i simpatitzants a la sala
d’actes de l’Ajuntament de
Balaguer.

A l’acte que hi varen
assistir una cinquantena de
persones, va ésser de
caràcter informatiu basi-
cament sobre la seguretat
viària i conducció.

NATACIÓ>> David Pifarré aconseguí un meritòri
41è lloc en 50m papallona i el 50è en 50m lliures

El Cristec venç a la pis-
ta del Belafer Fraga de la
Territorial Catalana, per 1
gol a 5, en el que ha estat
el darrer test de pretem-
porada pels jugadors de
Jaume Canal, abans
d’afrontar l’inici de com-
petició en la Nacional B
el proper 3 d’octubre.

Els balaguerins es
van trobar un conjunt
aragonès molt motivat,
amb ganes d’agradar a la
seva afició, i que va
sorprendre d’inici avan-

El Cristec acaba la

pretemporada amb una

victòria per 1-5 a Fraga

Nova incorporació al Cristec

FUTBOL SALA>>Els
balaguerins entrenats
per Jaume Canal
inicien el campionat
aquest dissabte

Assistents a la xerrada

çant-se en el marcador a
l’aprofitar un rebuig
defensiu visitant. El
Cristec, conforme passa-
ven els minuts, va anar
assentant el seu joc i
començant a crear perill,
donant la volta a l’elec-
trònic abans del descans
al qual es va arribar amb
victòria visitant per 1 a 2.

Al segon període els
de Balaguer van sortir
amb una forta pressió en
tota la pista, la qual cosa
va dificultar força la
sortida de pilota d’uns
locals que de seguida
perdien la possessió.
D’aquesta manera el
Cristec va intensificar el
seu domini, gaudint de
força ocasions de gol,
ampliant-se el resultat
fins al 1 a 5 final.
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El DKV Joventut fa la seva concentració

de pretemporada a Balaguer
El DKV Joventut al com-

plet realitza des del passat
dilluns 28 de setembre la se-
gona concentració de
pretemporada, aquest cop a
Balaguer.

L’expedició es desplaçà el
passat 28 de setembre, i ro-
mandrà fins el diumenge 4
d’octubre, dia en el qual té
previst realitzar un partit amis-
tós davant l’equip del Bàs-
quet Manresa, també de
l’ACB. El partit es jugarà a les
19.45 hores en el Pavelló
Poliesportiu Municipal.

El DKV Joventut ha
realitzat dobles sessions
d’entrenament, al matí a les
10.30 hores, i les de la tarda a
les 18.00h.

Durant la seva estada el
DKV s’allotja a l’Hotel Del
Santuari del Sant Crist.DKV Joventut entrenant al Pavelló Polisportiu

BÀSQUET>>El proper 4 d’octubre, darrer dia de
l’estage de pretemporada s’enfrontaran al Pavelló
balaguerí amb un altre equip ACB, el Manresa

El dissabte dia 3 una
representació de l’equip de
Badalona atendrà al mateix
hotel,  els mitjans de
comunicació locals amb
l’objectiu de fer una valoració
del treball realitzat durant la
setmana, així com per a parlar
del partit del diumenge
davant el Bàsquet Manresa.

Aquesta estada a
Balaguer d’aquest equip ACB

ha estat organitzada pel Club
Bàsquet Balaguer, per
potenciar aquest esport a la
ciutat, i per poder fer una
activitat important per a tots
els seus aficionats i habitants
de Balaguer.

Els jugadors firmaran
autògrafs el dijous en el
Complex Esportiu 43 i el
dissabte en l’establiment
Natural Òptics de Balaguer.

DKV Joventut a Balaguer
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El Centre Excursionista de Balaguer

presenta una exposició sobre l’Antàrtida
El Centre Excursionista

de Balaguer, amb motiu del
seu 80è aniversari, ha orga-
nitzat l’exposició “L’Aventu-
ra Antàrtica 1897-1913” que
s’inugurarà el proper diven-
dres dia 2 d’octubre a les 20
hores a la sala d’exposicions
de l’Ajuntament de Balaguer.

Aquesta exposició
fotogràfica pretén apropar el
públic a l’esperit de la
descoberta i el coneixement
dels propis límits.

Es podrà visitar els dies
feiners de 18 a 21 hores, i les
vigílies i festius de 10 a 14 i
de 18 a 21 hores. L’exposició
romandrà oberta fins el
proper divendres 18
d’octubre.Exposició sobre l’Antàrtida

Balaguer acull el campionat de pesca

infantil, juvenil i femení

PESCA>> Balaguer va
acollir durant  aquest passat
dissabte i diumenge la final
del Campionat de Catalunya
de Pesca en les categories
infantil, juvenil i dames per
primer cop a la ciutat.

El riu Segre, al seu pas
per la ciutat, ha estat l’elegit
de nou per celebrar aquest
important certamen, gràcies
a l’esforç de la Societat de
Pescadors Esportius de
Balaguer.

EXCURSIONISME>> “L’aventura Antàrtica 1897-
1913”,  es podrà veure del 2 al 18 d’octubre

El Club Futbol
Balaguer i el Club Futbol
Sala Parador han signat
un conveni de col·-
laboració, pel qual, el
club Futbol Balaguer ab-
sorbeix l’equip de futbol
sala, obrint, d’aquesta
manera una nova secció
en el si de l’entitat verme-
lla.

Durant aquesta tem-
porada 2009-2010, l’equip
de futbol sala jugarà com
a filial del C.F. Balaguer,

per passar a ser una sec-
ció més dintre del club a
partir de la propera tem-
porada.

El president del C.F.
Balaguer, Carlos Galiano,
manifestà que “per nosal-
tres és una satisfacció el
poder acollir una nova
secció dins del club, per
tal de poder donar més
sortida als joves esportis-
tes. Fa uns anys vam aco-
llir l’equip de veterans i fa
dues temporades vam ini-
ciar l’equip de futbol fe-
mení. Ara toca el torn al
futbol sala”.

D’aquesta manera,
l’equip de futbol sala ves-
tirà amb la samarreta ver-
mella i pantalonet blau,
igual que la resta
d’equips.

El Club Futbol Sala Parador

s’integra dins de l’estructura

del Club Futbol Balaguer

Acord entre el C.F. Balaguer i el C.F.S. Parador

FUTBOL>> Amb
l’acord entre els dos
clubs, el CF Balaguer
comptarà amb una
secció de futbol sala

Concurs de pesca
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O P C I Ó

Entrevistes freaks.

No hi ha torn de preguntes?
Inyaqui Olarte Vives
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Octubre podria ser el
millor mes de l’any a la plana
de Lleida, no fa ni calor ni
fred i no acostuma a ser
ventós, ni boirós, no cap altre
«ós» digne d’esment. És un
bon mes per caminar i
gaudir de la cara més dolça
de la tardor.

Caminant estava, quan
un cotxe esportiu de gama
super alta es va aturar a la
meva vora.
- Hihihi! Huhuhu! –van riure
la Dori i la Geltru des de dins
del seu nou utilitari.

Com que estava de bon
humor, em vaig parar i les
vaig saludar, encuriosit per
saber amb quin una em

sortien.
- Bona tarda senyoretes. Que
tal? Quina marxa em porteu?

Les dues van esclafir a
riure com unes fleumes. No
sé com a hores d’ara encara
em sorprenen amb aquests
atacs de riure, sabent que,
molts dies, a mig matí ja
s’han cascat uns quants
mojitos. Estan fetes unes
bones Su-Ellens.

A la fi, van disminuïr la
intensitat del riure i em van
anar explicant:
- Anem a veure a l’alcalde
perquè ens organitzi un
referèndum per tal de decidir
quina de les dues és la més
guapa. Volem que votin tots

D’ahir i d’avui
C.G.A.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

El vell principi de primer
els ferits, encabat els morts,
s’ha manifestat ben bé a
l’inrevés en aquesta
quinzena passada. Molta
gent m’ha parlat de la
persona que jo recordava
amb tendresa i morta fa
molts anys. La recent
defunció d’una filla seva, em
suposo al seu poble de
Prades, va fer que suressin
les vivències de la meva
infantesa. En quan a la morta
em refereixo a la Pilar, la filla
de la “Fanyeta”, ciutadana de
Prades a un tir de pedra de
Poblet, i una de les absents
en les menjades que jo
recordava. Jo li prometo una
visita a la seva tomba, i un
petit prec dedicat a ella i a

tots els que falten, que són
tots, doncs ja no queda
ningú de tots aquells que
m’envoltaven. Menys jo, és
clar. Deixem el tema, perquè
també em recorda quan
gran o vell sóc amb els meus
records.

El passat dia 18 de
Setembre vam assistir amb
la meva senyora, companya
i sòcia a l’anunciat sopar
col·loqui a Cal Xirricló de
Balaguer. Com era d’esperar
la cuina degustada a un preu
podríem dir de menú, va ser
d’un gust espatarrant i
encertat al cent per cent. No
cabia esperar altra cosa
d’aquest balaguerí de soca-
rel que sempre l’ha lluït;
senzilla, gustosa, sense

càrregues inútils que la
majoria de vegades només
serveixen per apujar preus, i
dir que són d’autor i disseny.
Històries per no dormir dic
jo. Fins i tot els menús
anunciats semblen lligar a la
perfecció, amb els
personatges anunciats al
programa per l’Octubre i
principis de Desembre. Ja
en parlarem. Per començar
vam tenir sort, no hi havia
cap dels prohoms de
Balaguer. Potser amb la que
cau, aquesta “gent de bé”,
tenien por de sortir-ne
entremig dels Mossos
d’Esquadra. Aneu a saber
quantes coses ens tocarà
veure.

No cal dir que el Sr.
Miquel Aguilà, en un temps
curt ens va recitar tot el fet i
per fer en la seva visió de
Balaguer. Del no fet o massa
fet, va desempallegar-se’n
amb un silenci oratori digne

d’un mestre. Les preguntes
dels assistents van ser quasi
infantils, i les seguretats
donades per ell les que es
poden deduïr tenint el que
tenim de governants a
Barcelona i Madrid sense un
xavo. El meu silenci no és
res comparat amb el tingut
per altres que sí, havien de
parlar. Per cert, un socialista
o beneficiari de pro, al que
vàrem sortir me’l va tirar en
cara, i jo pobret de mi
encallat en una dolça
digestió barrejada amb una
pastilla de la pressió i un bon
cafè, només li vaig poder dir
que preferia callar i
respondre al Groc. Ben
pensat, pensant-ho bé,
encara avui no sé si és gaire
convenient. Dintre del que
es veu tenim sort de que el
nostre alcalde no hagi ficat
a la seva llista certs
personatges amb un
historial prou conflictiu i

aventurer. Amb una idea de
la fidelitat no gaire
recomanable. Per a què
dimonis he de respondre si
no vull res i prou feina tinc a
treure’m a sarpats de l’ànima
el fàstic a certs personatges
que es volen camuflar amb
una idea política que no
tenen, i si la tenen, és per
treure’n un alt profit
econòmic. Cal només
esperar i el temps ho ficarà
tot al lloc que correspon. Els
diners que fàcilment venen,
quasi sempre se’n van amb
facilitat, que si vicis, que si
nova parella per enlluernar,
si metges o altres
entrebancs que a la trentena
no es tenen, però sí, a la
cinquantena. Tot arribarà i es
fotrà un bon patac. Ser
socialista per a mi comença
en donar exemple d’una
determinada i concreta ètica,
encara que sigui un vestit
que avui no es porti.

els homes entre divuit i
trenta anys. A més, volem
saber qui ens vota i que
expliqui el perquè de la tria.

Em vaig posar les mans
al cap, literalment! Qui millor
que les dues frívoles mes
rematades, després de la
Paris Hilton, per frivolitzar
sobre un tema tan trans-
cendent.

Vaig respirar, vaig contar
a deu i els vaig preguntar:

- A veure maques,
vosaltres què heu entès de
tot això del referèndum
d’Arenys?
- Hihihi! Huhuhu! ....
- Escolteu –vaig dir-, que
quedi clar en primer lloc, que
em sembla bé qualsevol
mena de consulta
democràtica al poble. A
països mes civilitzats se
n’acostumen a fer sovint.
Pregunten a la gent per on
s’estimen més que passi
una carretera, o si volen més
supermercats, o de quin

color s’ha de pintar la façana
de l’ajuntament. La gent
s’expressa i els governs
prenen nota de les
preferències de la majoria. A
països més tolerants i
democràtics, també es pot
preguntar a qualsevol de les
nacions que els integren si
volen romandre tal com
estan, o si es volen federar
o, fins i tot, si volen la
independència. Això ha
passat fa poc a Canadà amb
el Quebèc, a Dinamarca amb
Groenlàndia i passarà aviat
a Gran Bretanya amb
Escòcia.

Aquí, si planteges una
cosa així, t’amenacen amb
multes, presó i tancs. O et
diuen que ets un terrorista i
els mateixos hipòcrites que
coaccionen i amenacen amb
l’ús de la força et titllen de
radical.

Aquí, a Balaguer, heu de
saber que l’alcalde i tots els
regidors del PSOE van votar

en contra que és fes una
consulta sobre la inde-
pendència de Catalunya.
Segurament seguien les
consignes de dalt, allò de “el
que se mueva no sale en la
foto”. Però, com diem aquí,
han quedat ben retratats.

La Dori i la Gertu se’m
miraven avorrides. Fi-
nalment la Gertru em va
demanar:
- Però, a veure, tu, si
poguessis votar, a quina de
les dues triaries i perquè?

La meravella de la
democràcia consisteix
cadascú pot creure i
expressar el que vulgui en
llibertat. En aquest cas, però,
només valia una resposta:
- Les dues sou igual
d’exageradament guapes!

-------------------------------------------------
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En favor dels treballadors públics
Gregori García Ruiz
Regidor d’ICV a l’Ajuntament de Balaguer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Especialment en temps
de crisi, sorgeixen articles
com a bolets a tots els
mitjans de comunicació
amb els mateixos tòpics per
tal de desacreditar a
determinats col·lectius, la
major part de les vegades
amb un desconeixement de
la realitat malintencionat i
sense fonamentar. Si a tot
això hi afegim aquell costum
de cafè per la qual convertim
l’excepció en norma, el
resultat és sempre l’esperat:
augmentar el descrèdit de
l’administració, de pas de la
política, i d’aquesta forma
augmentar la desafecció de
la ciutadania en aquestes
qüestions.

Comento això perquè
darrerament, i a falta d’altres
arguments i dades de més
consideració i pes, sembla
que el fet de que les persones
que tenen la consideració
laboral de funcionaris de
l’administració són uns
privilegiats, però no tots els
treballadors de l’admi-
nistració són funcionaris,
solament un 28% del total ho
són. És cert que aquest
percentatge de treballadors

dels serveis públics tenen la
feina fixa. Però no es pot
generalitzar, ja que segons
dades del mes de juny
d’enguany, el percentatge de
treballadors temporals a la
funció pública ha sobre-
passat el de l’empresa
privada, degut al nombre tan
elevat d’interinatges i de
contractes temporals o
d’obra que s’hi fan. En el cas
del personal laboral, que és
el majoritari a les
administracions locals, té
les mateixes condicions
d’acomiadament que a
l’empresa privada. Sobre
l’increment del treball a les
administracions en relació a
l’increment en el sector privat
és lògic que pugi, donat que
en els últims dos anys, en el
sector privat s’han destruït
llocs de treball, i a les
administracions s’han
congelat les plantilles.

Per Iniciativa Per
Catalunya Verds, i per una
gran majoria de gent, el
conjunt de serveis públics
formats per l’ensenyament,
des de preescolar fins a la
Universitat, la sanitat amb
hospitals, metges i

infermeres, els cossos de
seguretat, policia, mossos
d’esquadra, guàrdia civil,
bombers, la justícia i
l’administració general són
la base de l’estat del benestar
del qual en gaudim tots els
ciutadans, i un dels
fonaments de l’estat de dret.
En molts països l’absència
d’una administració pública
forta, eficaç i independent
del poder polític fa que la
seva qualitat democràtica
sigui més que qüestionable.
En ocasions es penja a
l’administració l’etiqueta
d’ineficaç i mancada de
productivitat. La pretesa
millor gestió de determinats
serveis per part de l’empresa
privada ha portat moltes
vegades a que aquests
serveis es presten amb una
pitjor qualitat, han encarit el
seu preu, i han deteriorat les
condicions dels seus
treballadors, i com no, han
acabat enriquint a les
empreses que s’han fet amb
aquests serveis.

Com la resta dels
treballadors assalariats, els
treballadors públics con-
tribueixen amb la totalitat de
les seves remuneracions a
l’impost sobre la renda. És
més que curiós que, segons
dades de l’agència tributària,
el conjunt d’assalariats
declaren de mitjana a l’IRPF
aproximadament uns 5.000

• més d’ingressos anuals
que el conjunt dels
empresaris i professions
liberals. No hi ha marge pel
frau ni a Hisenda ni a la
Seguretat Social, frau que a
tot l’Estat es quantifica des
de l’agència tributària
aproximadament en uns
88.000 milions d’euros.

La majoria dels
treballadors de l’admi-
nistració tenen les cate-
gories més baixes per cada
grup, el que fa que les
remuneracions no tinguin
res a veure amb les dels llocs
de lliure designació o els
diferents tipus d’assessors,
que són els que se solen
difondre pels diversos
mitjans de comunicació, i a
més són remuneracions
més baixes que les que hi
ha a l’empresa privada en
igualtat de categories i
professions. Tots els sous i
taules salarials de la
Generalitat són públiques i
es poden consultar a la
pàgina web del Departament
de Governació, i es pot veure
que moltes categories
ultrapassen per poc la
categoria de mileuristes.

Un altre tòpic és l’elevat
nombre de funcionaris que
hi ha al conjunt de les
administracions. No hem
d’oblidar que els treballadors
públics tenen una activitat
que és generada per la

prestació d’uns determinats
serveis públics, i és l’in-
crement d’aquests serveis
que s’ofereixen a la
ciutadania el que justifica i
raona la seva existència. A
l’estat espanyol el perc-
entatge de funcionaris és
d’un 9%, però varia molt
segons l’autonomia,  i és a
Catalunya on el per-
centatges és més baix,
solament un 3’6%. Quan
comparem el nostre
percentatge de funcionaris
amb els països del nostre
entorn, ens trobem que és
dels més baixos, comparant-
los amb la mitjana dels 15
de la UE que és del 16%. Tot
i aquestes diferències a
l’estat espanyol és on els
serveis que es presten són
dels més complets i de major
qualitat.

A banda de tot l’exposat
i de ben segur el major
privilegi que tenen els
funcionaris és el de donar
servei a les ciutadanes i
ciutadans del nostre país,
d’una forma independent,
eficaç, ràpida i atenta, fins i
tot, com no pot ser de cap
altra manera, a aquells que
dediquen el seu valuós
temps a fomentar sense cap
base ni motiu la desafecció
dels ciutadans i el seu
descrèdit.

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

I tu, què vols menjar?
Montserrat Esquerda
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

D’aquí a pocs dies el
recinte firal de Lleida acollirà
la primera Fira Slow Lleida
dedicada a l’alimentació i la
salut. Temes indestriables i
bàsics als quals el moviment
internacional Slow Food
dedica bona part dels seus

esforços i recursos. Difondre
la idea que de la importància
i valor que donem al menjar
en depèn la nostra salut i la
de tot el planeta: «Que
l’aliment sigui el teu
medicament», sentenciava
sàviament Hipòcrates ja fa

uns quants segles i ara és
tema de rabiosa actualitat tot
veient com ens castiguen les
conseqüències de
l’agricultura industrial i la
indústria alimentària de
l’anomenada Revolució
Verda.

Cap altra activitat
humana no ha tingut un
impacte tan gran al nostre
planeta com l’agricultura.
Quan comprem aliments
prenem part en una

immensa indústria global.
Tots som consumidors de
menjar, i tots estem afectats
fins a cert punt per la
contaminació i destrucció
que la indústria alimentària i
l’agricultura industrial
generen. Tot això passa per
causa de les nostres
decisions sobre el que
mengem. Podem i devem
prendre decisions millors.
Què hauríem de menjar?
Cinc principis ètics a tenir en

compte: transparència,
justícia, humanitat,
responsabilitat social i
necessitats.

Hem de reivindicar els
productes locals, frescos, de
temporada, amb tot el seu
sabor i les seves aromes, les
nostres llavors tradicionals
–les que no paguen regalies.

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

www.revistagroc.com
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El proper dissabte 3
d’octubre s’inicia un nou
cicle al Teatre Municipal
de Balaguer, amb l’obra
«Els nois d’història»
d’Alan Bennett,
interpretada per Josep
Maria Pou i Josep
Minguell entre d’altres.
Una comèdia sobre el
valor i el sentit de
l’educació.

El cicle continuarà
amb «La vida por
delante» amb Concha
Velasco i Carles Canut, el

25 d’octubre, mentre que
el dissabte 7 de novem-
bre, es representarà el
musical “Brillantina”, un
concert amb totes les
cançons en espanyol de
la pel·lícula “Grease” i
altres temes dels anys 50.
El 28 de novembre tocarà
el torn al grup musical
“Quico el Celio, el Noi i el
Mut de Ferreries”, que
presentaran els seus nous
temes, i el cicle de tardor
finalitzarà el 6 de
desembre, amb l’obra “La
infanticida i germana Pau”
de Víctor Català,
interpretada per Emma
Vilarasau i Àngels
Gonyalons. Dos
monòlegs dramàtics on
es barregen diversos
sentiments que deixaran
atrapat a l’espectador.

S’aixeca el teló del cicle de

tardor del Teatre amb

l’obra “Els nois d’història”

Els Nois d’Història

Concha Velasco amb

“La vida por delante”

arribarà el diumenge

25 d’octubre, a partir

de les 7 de la tarda

Ivars de Noguera acollirà la Comarkalada

2009, els propers dies 10 i 11 d’octubre
El proper cap de setma-

na del 10 i 11 d’octubre, Ivars
de Noguera acollirà la cin-
quena edició de la
Comarkalada amb diferents
activitats destinades als jo-
ves dels  municipis de la co-
marca de la Noguera, entre
les que cal destacar el segon
Concurs de Fotografia, el
fòrum d’alcaldes i regidors
de joventut, la Fira Jove i di-
ferents espectacles culturals
i lúdics durant tot el cap de
setmana.

Els grups “Pastorets
Rock” i “Hotel Cochambre”
seran qui amenitzaran la fes-
ta nocturna a la Komarca-
lada 2009.Comarkalada 2008

El Fòrum d’alcaldes i regidors de joventut, la Fira Jove

i el Concurs fotogràfic formen part de les activitats

L’Associació Salut Mental La Noguera

sortirà al carrer el proper 9 d’octubre

L’Associació Salut Men-
tal La Noguera sortirà al car-
rer el proper divendres 9
d’octubre per informar i sen-
sibilitzar a l’entorn de la sa-
lut mental.

L’associació de La
Noguera repartirà
informació als balaguerins a
la plaça del Mercadal i
aprofitarà per sensibilitzar
sobre la importància de tenir
una bona salut mental i
mantenir-la. Balaguer
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El Club Natació de
Balaguer celebra els seus
25 anys d’història i per
commemorar aquesta
efemèride especial, una
de les activitats que s’han
realitzat, es l’exposició
fotogràfica que s’ha
pogut veure des del 18 al
30 de setembre a la sala
d’exposicions de l’Ajun-
tament de Balaguer.

La mostra estava
formada per una sèrie de
fotografies que, segons
assenyalen des de la

mateixa entitat, volen
representar l’evolució
d’aquest club.

El Club Natació
Balaguer va realitzar un
acte de cloenda de
l’exposició el passat
diumenge 27 de setembre
a la mateixa Sala d’Ex-
posicions de l’Ajunta-
ment de Balaguer, amb un
bon grup d’aficionats a la
natació.

El Club Esportiu
Natació Balaguer s’ha
caracteritzat en els darrers
anys per la seva magnífica
activitat assistint a gran
quantitat de campionats,
traient excel·lents resul-
tats, fruit del seu treball
constant, en moltes
categories diferents, i
portant el nom de
Balaguer per arreu.

Exposició commemorativa del

25è aniversari del Club

Esportiu Natació Balaguer

Exposició 25 anys del CEN Balaguer

L’Exposició ha estat a

la Sala d’Exposicions

de l’Ajuntament

durant el passat mes

de setembre

Nou curs de ball country al pavelló

d’Inpacsa, tots els dijous de l’any

Els amics del country de
Balaguer organitzen un nou
curs de ball country, que es
realitzarà al pavelló nou poli-
valent d’Inpacsa, tots els di-
jous  de l’any a partir de les 9
del vespre.

El country és un ball que
cada cop té més adeptes a
les nostres comarques, i du-
rant l’any es realitzen dife-
rents trobades on s’apleguen

diferents grups dels nostres
pobles i ciutats per tal de
gaudir del seu ball preferit.
La darrera trobada feta a
Balaguer va ser durant la

Curs de ball country

Reserves de les llotges

per la Festa Major 2009
La Regidoria de Festes

de l’Ajuntament de Balaguer
i l’Àrea de Promoció de
l’ImPiC estan treballant en
els darrers detalls de les Fes-
tes del Sant Crist, i es per
això que a partir del proper
dijous 1 d’octubre, els ciuta-
dans i ciutadanes que ho
desitgin podran fer la reser-
va de les llotges per gaudir
dels balls de la festa major.

Un cop feta la reserva de
les llotges i previ pagament

es farà un sorteig públic a
finals d’octubre per tal de
conèixer la ubicació exacta
de les llotges.

Tothom que estigui
interessat en adquirir una
llotja podrà adreçar-se des
del dijous 1 d’octubre a la seu
de l’ ImPic, de 8h a 15h o bé
telefonar al 973 446 606, per
tal de fer la reserva pertinent.
Fet previ als preparatius de
les Festes del Sant Crist
d’enguany.

Tots els dijous a partir

de les 9 del vespre, el

pavelló nou d’Inpacsa,

acollirà tots aquells

amics del ball country

Festa del Cavall 2009.
Els interessats en parti-

cipar al curs es poden ins-
criure trucant al telèfon
649910624.

Envelat
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Anuncis breus classificats

www.revistagroc.com

IMMOBLES

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

OCASIÓ, es ven parcel·la

urbana de 500 m2, a la

Sentiu de Sió. Ben ubica-

da amb tots els serveis, 20

metres de façana. Telf:

651931779.

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

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.

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

ES VEN pis nou, super-

fície útil interior 94m2,

amb terrassa de 30m2, al

c/ riu Corb, c/ Girona.

Raó tel. 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 pis nou de 2-3

habitacions, a l’Av. Paï-

sos Catalans. Raó tel.

973446011.

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

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 o es lloga casa de

pedra i fusta, amb opció

de compra a la Sentiu.

Tota nova, estil rústic,

gran jardí amb barbacoa.

Bones vistes. Telf:

651931779.

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

ES LLOGA pis a l’Avingu-

da Països Catalans. Raó:

973446011.

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

ES VEN parquing tancat

al carrer Sant Diego de

Califòrnia. Raó tels.

938154244 - 616429706.

Preguntar per Juan

Carlos.

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

VENDA/LLOGUER pàr-

kings tancats al c/ Jaume

Balmes, 11. Raó telèfons:

973446161-629310479.

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

ES LLOGA pàrquing

tancat de dues places

al carer Bellcaire. Raó

telèfon: 973238325.

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

OPORTUNITAT es ven

casa adossada a Gerb, 240

m2, 4 hab. dobles. Pisci-

na, jardí amb reg auto-

màtic, terrassa, garaig

per 2 cotxes. Àtic i estudi.

Preu: 200.000 e. Raó telf:

973448550.

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

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 a

Balaguer, en ple funcio-

nament, c/ Dr. Fleming,

37. Raó telèfon informa-

ció: 629476013.

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

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.

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

LLOGO c/ Barcelona, pàr-

king. Raó: 973448273.

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

SE VENDE piso en

Balaguer, c/ Sanahuja, 3

hab., amueblado. Míni-

mos gastos. Razón telf:

615452452. Para verlo:

www.idealista.com/pagi-

na/immueble?codigo-

immueble=VC000000078362

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

ES VEN pis seminou de

96m2, moblat. Zona Car-

retera de Camarasa. Tel.

666221640.

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

TREBALL

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

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.

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

PARQUETS SESETS cer-

ca agent comercial amb

experiència. Interessats

en ocupar aquest lloc de

treball, envieu el  currícu-

lum vitae a Parquets

Sesets, c/ Barcelona, 3,

baixos de Balaguer

(Lleida).

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

SE OFRECE chica para

hacer tareas del hogar

(limpiar, planchar...), cui-

dar niños, gente mayor

(con título y experiéncia).

Carnet de conducir y ve-

hiculo pro-pio.

Disponibilidad inme-

diata. Telf: 669175356.

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

PERRUQUERIA Imatge,

necessita oficiala o apre-

nenta amb experiència.

Interessades trucar als

telèfons: 973448313/

609439880.

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

VARIS

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

ES VEN cadira de

minusvàlid elèctrica amb

grua. Conjunt o separat.

Raó tel. 605092999.

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

A MEDICS 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 24 de setembre a les 8 de la tarda de l’1 d’octubre SALA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda de l’1 d’octubre a les 8 de la tarda del 8 d’octubre MARCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 8 d’octubre a les 8 de la tarda del 15 d’octubre ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jacint Verdaguer, 19 baix. - BALAGUER

Tel. 973 447958

COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS
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