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El Govern de la Generalitat va posar en marxa, el mes de
febrer, el Programa d’Activitat Física Esport i Salut (PAFES),
un programa pioner que recepta pràctica esportiva a l’atenció
primària per millorar la qualitat de vida dels pacients i prevenir
l’aparició de determinades malalties.

Aquest programa està impulsat conjuntament pel
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i la
Secretaria General de l’Esport i té com a principal objectiu
lluitar contra el sedentarisme, que segons les darreres
estadístiques se situa al voltant del 16 per cent de la població.

El sedentarisme, la mala alimentació i el tabaquisme
són les tres principals causes del 60 per cent de les malalties
cròniques, les cardiovasculars, el càncer, l’obesitat i la
diabetis del tipus 2.

Amb la posada en marxa del PAFES, es vol lluitar contra
aquest sedentarisme i posar-lo per sota d’aquest 16 per
cent. Actualment a Catalunya el 24 per cent de la població
adulta és absolutament sedentària, percentatge que arriba
al 40 per cent si es tenen en compte les persones
mínimament actives, segons les dades de l’Enquesta de
Salut Pública de 2006. Al mateix temps, també permet
combatre el sobrepés que pateix un 40 per cent de la població
catalana, mentre que un 16 per cent pateixen d’obesitat.

Cal felicitar la labor del CAP de Balaguer, juntament amb
l’Ajuntament per la seva tasca en tirar endavant el PAFES a
la nostra ciutat i lluitar per la millora de la salut dels
balaguerins.

El PAFES

Josep M. Simon i Auberni
-------------------------------------------------

Quasi es pot assegurar
que durant aquest parèntesi
estival en aquesta ciutat no
ha passat res, perquè, pel
que sembla, mai no passa
res en aquest oasi, anome-
nat Balaguer. La paraula oasi,
a les darreries de la Generali-

Què en penseu?... tat governada per CiU, els
qui ara són al capdavant
l’empraven i força  per indi-
car «com» es vivia. Aquí,
sense entrar en comparaci-
ons, dóna la sensació que
vivim en una oasi plàcid i
idíl·lic: no hi ha oposició (els
majoritaris com si  hivernes-
sin o s’haguessin congelat),
funciona a la perfecció el
corró de la majoria (PS–Ini-
ciativa) –aquest  és el peat-
ge pel pacte i pels «serrells»

que se’n deriven–, l’alcaldia
compta amb un equip de
govern més obedient que
mai, la «felicitat»  envaeix,
fins i tot, els serveis socials...

Em pregunto si, amb
una situació com aquesta,
són necessaris els  vigilants
de l’ordre local? I és que
Balaguer, com deien uns jo-
ves turistes tot passejant
pel, cada cop més deterio-
rat, Passeig: «Que n’és de
freaky, Balaguer».

>>BALAGUER

L’equip de Govern reinicia les
visites pels diferents barris

El CAP i l’Ajuntament de Balaguer
presenten el programa PAFES
----------------------------------------------
>>COMARCA

Conferència sobre la fatiga
crònica en l’adolescència

Èxit de la Fira de màgia al carrer
celebrada a Montgai
----------------------------------------------
>>CULTURA

Comença un nou curs de les Aules
Universitàries per la Gent Gran

Presenten el programa de
promoció de la lectura escolar
----------------------------------------------
>>ESPORTS

El Balaguer perd al camp de la
Pobla de Mafumet

EL DKV Joventut perd davant el
Suzuki Manresa a Balaguer
----------------------------------------------
>>OCI

«El Sueño de Morfeo» actuarà a
Balaguer el proper 31 d’octubre

PORTADA
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Firauto obre les portes aquest cap de

setmana amb el 100 % d’ocupació

Els propers dies 17 i 18
d’octubre tindrà lloc a la ciu-
tat de Balaguer, una nova
edició de Firauto, la fira del
vehicle de segona mà.

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 més de 200
vehicles d’ocasió. Enguany
i dins el marc de Firauto, la
fira del vehicle de segona
mà, seran presents

l’Associació Motera de
Balaguer en el vestíbul del
Nou Pavelló donant a
conèixer la seva associació i
activitats que organitzen
durant l’any així com també
muntaran una exposició de
motos clàssiques de
diferents estils.

Dins la fira i com una
activitat paral·lela i dirigida a

Firauto

tot el públic en general, el
dissabte dia 17 i a les 18.30 h
tindrà lloc a la Sala de
conferències del Pavelló una
interessant xerrada a càrrec
d’en Lluís Oromí, un lleidatà
amant de la motocicleta que
va tenir una experiència
única viatjant a l’Àfrica i
recorrent, amb la seva moto,
des de ciutat el Cabo fins el
Cairo. El motorista ens
explicarà el seu viatge que
va durar 49 dies, va visitar 8
països, va recórrer més de
14.000 quilòmetres creuant
selves, boscos, muntanyes
i deserts.

També, per als més
joves, el Club Slot Balaguer
muntarà com ja és habitual
un circuit gegant al primer
pis del pavelló on tothom
que ho desitgi podrà
participar en curses i
campionats, durant els dos
dies de fira.

Més de 200 vehicles estaran exposats enguany

Més de 250 vehicles
estaran exposats al
certamen dedicat al
vehicle d’ocasió durant
el 17 i 18 d’octubre

“Camina amb el CAP, nosaltres
caminem i tú?”, nou programa
de salut de Balaguer

Presentació del programa

Un programa que vol
promocionar
l’exercici físic per
reduïr els factors de
risc

L’Àrea Bàsica de Salut
de Balaguer està duent a
terme un seguit d’inter-
vencions a nivell comuni-
tari amb l’objectiu de mi-
llorar la qualitat de vida
dels balaguerins i ciuta-
dans adscrits al CAP.

Una d’aquestes acti-
vitats és “Camina amb el
CAP, nosaltres caminem
i tu?”. Aquesta activitat
consisteix  en la pràctica
d’una activitat física
saludable, amb l’objectiu
de millorar la condició

física, reduïr factors de
risc associats a malalties
cardiovasculars i també
fomentar les relacions
interpersonals.

Aquest programa
s’iniciarà durant l’últim
trimestre de l’any 2009  i
es durà a terme amb la
participació de professio-
nals del CAP, els quals,
mitjançant classes
teòriques i pràctiques
ensenyaran als partici-
pants a fer exercicis
d’escalfament i de refre-
dament a l’inici i al final
d’una caminada.

A  Balaguer, també
s’està realitzant el pro-
grama PAFES, el qual es
duu  a terme conjun-
tament amb l’Ajuntament
i professionals d’ INEFC.
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L’equip de govern municipal reinicia el

programa de vista als diferents barris
El Cercle de Promo-

ció Econòmica de
Balaguer i comarca, con-
tinua el seu cicle de so-
pars-col·loqui amb els di-
ferents líders dels grups
municipals amb repre-
sentació a l’Ajuntament

de Balaguer.
El passat divendres

va tocar el torn al repre-
sentat de Convergència i
Unió, Josep Maria Roigé,
amb la presència a l’acte
d’una quarantena de ba-
laguerins.

Josep Ma Roigé al col·loqui del
Cercle de Promoció Econòmica

Un moment de l’acte

Visita als Barris

El passat 1 d’octubre,
una delegació de l’equip de
govern de Balaguer, encap-
çalada per l’alcalde de la
ciutat, Miquel Aguilà, tornà
a iniciar les visites pels
diferents barris de la ciutat
per tal de conèixer de
primera mà les opinions i
suggeriments de la
ciutadania.

El primer barri que s’ha
visitat, ha estat el carrer
Urgell i les seves vies
paral·leles. Es va visitar una
de les actuacions pendents,

el carrer sant Pere Màrtir, on
es va parlar amb alguns
veïns i es va decidir el fer un
arranjament provisional,
previ a la realització del carrer
definitiu, ja que el cost
d’aquesta obra és molt
elevat pels pocs veïns que
hi ha i en aquests moments

es fa una mica difícil el
puguer-ho assumir. Per altra
banda, aquelles persones
que volien una atenció
personalitzada, es van poder
dirigir a l’Institut de
Balaguer, on l’equip de
govern els va poder atendre
personalment.

Van reiniciar-se les visi-
tes amb la del carrer
Urgell i les seves vies
paral·leles, el passat
dijous 1 d’octubre
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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

El proper dissabte 17
d’octubre el Centre
d’Esplai Santa Maria
inaugura el nou curs
2009/2010 amb les seves
activitats.

L’esplai es caracteritza
per la relació educativa
monitor-infant i per la
capacitat de promoure el
creixement de certs valors
de manera lúdica. Alhora,
la seva acció comple-
menta l’educació que els
infants i joves reben de
llurs famílies i de l’escola.

El centre, que segueix
un projecte educatiu amb
uns objectius que es van
assolint a partir de les
activitats que es porten a
terme, compta amb un
equip de monitors titulats.
Durant el curs escolar,
aquesta entitat proposa
unes activitats setmanals
dutes a terme en un local
annex a l’església del
Sagrat Cor.

Aquestes activitats
seran realitzades en tres
trimestres separats per les
vacances escolars, els
dissabtes a la tarda de
16:30 a 18:30, els nens que
cursen des de 1r de primà-
ria fins a 1r d’ESO, i els
joves monitors gaudeixen
de jocs, gimcanes, tallers,
obres de teatre, festes,
jocs i amics.

El Centre d’Esplai Santa Maria
inicia un nou curs, amb nous
reptes i noves il·lusions

Centre d’Esplai Santa Maria

Les activitats del
Centre s’iniciaran el
proper dissabte 17
d’octubre al local a la
vora del Sagrat Cor

La Fundació La Caixa col·labora amb el

projecte de formació de Creu Roja

Creu Roja La Noguera
impulsa el projecte de
Formació i Orientació
Laboral amb l’objectiu de
contribuïr a la millora i
desenvolupament de les
capacitats ocupacionals de
dones en risc d’exclusió
social mitjançant una
formació professional, que
millori la seva integració
sociolaboral.

Aquest servei és un
recurs nou a la zona per les
seves particularitats, ja que
presenta un pla formatiu
destinat a dones en risc
d’exclusió social de La
Noguera. En aquest aspecte
s’incidirà força en la

Col·laboració entre Creu Roja i «la Caixa»

realització de les pràctiques
professionals, i serà un
procés d’itinerari totalment
tutoritzat per una orientadora

L’Oficina Jove de Balaguer compta amb

un nou punt de suport de la UOC

L’Oficina Jove de la No-
guera acull el nou Punt de
Suport a la Noguera de la
UOC.

L’estrena oficial va comp-
tar amb la presència del
vicerector de Política Univer-
sitària i Professorat de la
universitat, Josep Lladós,

així com també l’alcalde de
Balaguer, Miquel Aguilà, i el
president del Consell Co-
marcal, Vicent Font, que re-
presenten a les dues entitats
col·laboradores que fan pos-
sible aquest servei.

L’objectiu del Punt de Su-
port és per facilitar els ser-

veis acadèmics als estudi-
ants de la comarca que cur-
sen els seus estudis en
aquesta universitat virtual,
com per exemple poder re-
bre informació de la univer-
sitat i punt d’accés a inter-
net, a més de retorn de lli-
bres en préstec.

El nou servei va ser
presentat el passat
dijous 8 d’octubre per
l’Alcalde Miquel Aguilà i
el president del Consell
comarcal Vicent Font,
amb el Vicerector de
Política universitària de
la UOC, Josep Lladós

Presentació del punt UOC

És un projecte formatiu, que està destinat a dones en risc d’exclusió social de
la comarca de la Noguera

laboral. La Fundació «la
Caixa» col·labora amb
aquest programa, amb una
ajuda de 11.800 euros.
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48 alumnes del Cicle
Mitjà de l’escola Nostra
Senyora Del Carme acom-
panyats per tres profes-
sors, van fer una sortida
a les Coves de l’Espluga
el passat dia 8 d’octubre.

Els alumnes dividits
en dos grups han visitat
les Coves de l’Espluga,
les setenes més llargues
del món formades en
conglomerats, on van
descobrir l’evolució
humana des del Paleolític
fins l’actualitat a través de

recursos didàctics  com
àudio visuals, dibuixos,
gràfics i diorames.

Com a complement a
la visita, els alumnes van
participar activament en
un taller de prehistòria a
la Cova del Castell, on a
través de tallers pràctics
van descobrir la forma de
vida i l’evolució dels
homes i dones del
paleolític i el neolític tot
construïnt una cabana
paleolítica i fent una
pintura rupestre en una
lloseta de pedra que
després es van endur cap
a casa.

Els alumnes van sortir
d’excursió pel poble tot
adquirint nous coneixe-
ments sobre la pre-
història, la geologia i el
món rural.

48 alumnes del col·legi
Nostra Senyora del Carme
visiten l’Espluga de Francolí

Visita a l’Espluga de Francolí

Des de fa anys, el
centre educatiu de
Balaguer realitza
aquesta visita
cultural i didàctica

L’Oficina Jove ja compta amb la Borsa

d’Habitatge jove i el servei de salut

El regidor de joventut de
l’ajuntament de Balaguer,
Juanjo Tenorio, i el president
del Consell Comarcal de la
Noguera, Vicent Font, van
presentar el passat diven-
dres 2 d’octubre la nova
agenda trimestral jove on hi
ha els cursos, tallers i xerra-
des que es realitzaran els
mesos d’octubre novembre
i desembre a Balaguer i co-
marca.

Aquesta agenda va
destinada a tots els joves de
Balaguer i comarca, que
podran gaudir de cursos
d’inserció laboral, com és el
Curs de Riscos Laborals,
cursos de formació laboral
com el Curs de Formació
per a Dones Aturades, així
com cursos d’oci,
exposicions i xerrades.

L’agenda es pot
consultar a l’adreça:
www.noguerajove.cat

A més, l’Oficina Jove de
la Noguera ha presentat tot
un seguit de novetats i nous
serveis. En primer lloc
destaca que a partir del 13
d’octubre es posa en
funcionament la Borsa
d’habitatge. La Borsa
d’Habitatge Jove integrada
a l’Oficina Jove prestarà els
serveis en matèria d’habi-
tatge que tenen l’objectiu
general de facilitar als joves
uns lloguers basats en preus

Oficina Jove

socials, amb les suficients
garanties i avantatges
tècnics, jurídics i econòmics
per als petits propietaris així
com pels joves i a les joves
arrendatàries. El servei
s’ofereix cada tarda de
dilluns a divendres.

D’altra banda, cada
dimecres últim de mes hi
haurà una assessoria de
salut on els les joves podran
realitzar consultes relacio-
nades amb la seva salut i
realitzar un seguiment
personalitzat dels casos que
ho requereixin amb coordi-
nació amb el sistema
sanitari. Els joves han de
poder trobar en aquest espai
un punt de referència a l’hora
de tractar temes de salut que
els afectin de manera perso-
nal aconseguint apropar-los
i, si es considera convenient,
adreçar-los al sistema
sanitari, i tenir-hi accés de
forma anònima rebent
l’assessorament adequat.

Aquesta assessoria
compta amb la col·laboració
de l’ABS del Cap de
Balaguer.

Presentació de l’Agenda Jove

Durant aquest mes s’ha
presentat la nova
Agenda Jove amb les
activitats pels propers
mesos
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La Residència
Assistida Comtes
d’Urgell va realitzar el
passat diumenge una
jornada de portes obertes
adreçada  a potenciar la
convivència entre totes
les persones i insti-
tucions vinculades amb
el centre residencial:
usuaris dels serveis,
familiars, treballadors i
representants polítics.

La jornada va comptar
amb un acte de
benvinguda on els

mateixos residents van
rebre als convidats i els
van obsequiar amb un
còctel de benvinguda i un
obsequi commemoratiu
de la diada (un imant de
nevera tipus llibreta de
notes), confeccionat pels
residents al taller de
manualitats.

A continuació, va
inaugurar-se una expo-
sició de les tres àrees
d’intervenció de la
residència com són: la  de
fisioteràpia, la de teràpia
ocupacional i la psi-
cològica.

Finalment, tots els
assistents a la jornada de
portes obertes van poder
gaudir d’un espectacle de
màgia a càrrec de
l’Associació solidària
“Mags del Món”.

Molts assistents a la Jornada
de portes obertes de la
Residència Comtes d’Urgell

La jornada va aplegar a molts assistents

Una exposició de les
tres àrees
d’intervenció de la
Residència va centrar
la jornada

Conferència sobre la fatiga crònica i el

dolor en l’infància i l’adolescència

El proper divendres 16
d’octubre, a les 17.30 hores i
a la Sala d’Actes del Consell
Comarcal de la Noguera,
l’Associació Catalana
d’Afectats de Fibromiàlgia
de la Noguera organitza, en
col·laboració amb el Servei
Educatiu de la Noguera i el
Consell Comarcal de la No-
guera, la conferència: «Fati-
ga y dolor en el adolescente»,
a càrrec del Dr. José Alegre i
Martín, cap de la Unitat de
Fatiga Crònica de l’Hospital
Vall d’Hebron de Barcelona.

L’acte serà presentat per
Vicent Font, president del
Consell Comarcal de la

Noguera, i Miquel Aguilà,
alcalde de l’Ajuntament de
Balaguer.

La conferència va
adreçada especialment a
professionals de la sanitat i
d’ensenyament i als pares i
mares de la comarca de la
Noguera, i pretén donar a
conèixer la síndrome de
fatiga crònica, una malaltia

Consell Comarcal de la Noguera

que, tot i semblar invisible,
es manifesta sense cap
mena de compassió també
entre infants i adolescents.

A més a més, aquesta
conferència és la primera
xerrada que s’organitza a
nivell estatal sobre la
síndrome de fatiga crònica
en la infància i l’adoles-
cència.

L’Associació Catalana
d’Afectats de Fibromialgia
de la Noguera va ser creada
ara fa uns mesos a la nostra
comarca per tal de difondre
tot tipus d’informació sobre
aquesta malaltia de la qual
s’en coneix poca cosa, tot i
afectar a un gran nombre de
persones. Malaltia que es
desconeguda per molta
gent, però que es fa palesa a
un gran nombre de
persones, entre aquest
també afecta als joves, cada
cop més.

Associació Catalana d’Afectats de Fibromialgia

Aquest divendres 16
d’octubre al Consell
Comarcal de la Noguera
a càrrec del Dr. José
Alegre Martín
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El Centre d’Observa-
ció de l’Univers del
Montsec (COU), ubicat a
la població noguerenca
d’Àger, ha tancat un acord
de col·laboració amb el
club TR3SC pel qual
l’equipament d’Àger pas-
sa a integrar-se en l’ofer-
ta cultural i en els publi-
citaris d’aquesta entitat
cultural (la web i la revis-
ta pròpia, ràdio, televisió
i premsa escrita) i els so-
cis del club podran gau-
dir un preu de tarifa redu-
ïda (4, 5,50 i 1,50 euros
per als majors de cinc
anys que accedeixin a
l’entrada diürna, a la noc-

turna i als tallers, respec-
tivament).

Aquests descomptes
es van començar a apli-
car en les entrades i acti-
vitats del Centre d’Obser-
vació de l’Univers a prin-
cipis d’aquest mes d’oc-
tubre.

El Club TR3SC permet
gaudir del món de la cul-
tura amb descomptes i
activitats exclusives, ofer-
tes especials i informació
sobre l’oferta cultural d’ar-
reu de les comarques ca-
talanes, comptant amb
milers de socis a tota
Catalunya.

Després d’uns me-
sos d’estar obert al pú-
blic el Centre d’Observa-
ció de l’Univers està
complint les expectati-
ves previstes amb cen-
tenars de visitants que
cada setmana poden
gaudir del privilegiat cel
del Montsec.

El Centre d’Observació de
l’Univers d’Àger tanca un
acord amb el club TR3SC

Centre d’Observació de l’Univers

Els descomptes en les
entrades es van posar
en funcionament a
principis d’aquest
mes d’octubre

Cinquanta participants a la pedalada

de BTT de Tartareu de l’11 d’octubre
El passat diumenge 11

d’octubre, una cinquantena
de ciclistes van participar a
la pedalada de BTT de Tarta-
reu, organitzada pel Club Ci-
clista Tartareu.

La ruta de natura va sor-
tir de la plaça del Girador i va
fer un recorregut pel terme
per tal de conèixer i obser-
var tota la natura de l’entorn
del municipi, com els exten-
sos camps de conreu de
secà. Els participants van fer
una ruta de 17 quilòmetres. Pedalada BTT a Tartareu

Ivars de Noguera va acollir la 4a edició

de la “Comarkalada” de la Noguera

Els dies 10 i 11 d’octu-
bre a Ivars de Noguera es
realitzà la Comarkalada, IV
Trobada Jove de la Nogue-

Comarkalada 2009

Durant tot el cap de setmana s’han realitzat
diferents activitats culturals, comercials i lúdiques

ra.  Des del Consell Comar-
cal, l’Ajuntament d’Ivars de
Noguera i l’entitat juvenil
la Garsa d’Ivars se’n fa una

valoració altament positiva
ja que s’acompliren les ex-
pectatives i els objectius
previstos. En primer lloc,
l’èxit de participació a la
Fira Jove on 25 carpes que
representaven les entitats
juvenils de la comarca
mostraren la creativitat i
l’espontaneïtat dels joves.
La carpa de Vilanova de
l’Aguda guanyà el premi al
millor estand.

Les  persones que visi-
taren la fira van poder gau-
dir de l’originalitat i quali-
tat artística dels partici-
pants a l’Altaveu Jove.  El
Fòrum de regidors i alcal-
des comptà amb la partici-
pació de la Secretaria Ge-
neral de Joventut i les  60
persones inscrites debate-
ren sobre el futur de les
polítiques de joventut.
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Centenars de persones acudeixen a

l’encant de la Fira de màgia de Montgai
La localitat de Montgai

va celebrar el passat dissab-
te la primera Fira de Màgia
al carrer, que va comptar amb
la presència de més de 40
mags i promotors.

Aquest certamen orga-
nitzat per l’Associació de
mags i il·lusionistes de Lleida
va habilitar un total de 15
escenaris diferents ubicats
als diferents carrers i places
de Montgai.

Segons els organitza-
dors van ser centenars els
visitants que durant tot el dia
van acostar-se a la població
per gaudir dels diferents es-
pectacles, divertits i màgics
que els ha donat força per
continuar treballant en la
preparació de noves edici-
ons de cara als propers
anys.Un moment de la Fira de màgia

La Fira, inaugurada pel mag Lari, va comptar amb
la presència de més de 40 mags i promotors, i
centenars de visitants durant tot el dia

Al llarg de la Fira es van
realitzar diferents activitats
entre les que cal destacar els
tallers infantils organitzats al
matí, diferents demostraci-
ons al carrer durant tot el dia,
el mercat màgic i l’especta-
cle estrella protagonitzat pel
mag “Enric Magoo”.

La màgia golfa va ser la
que va posar el punt i final,
després del sopar, als dife-
rents bars de la localitat.

El mag Lari i l’alcalde i
president de la Diputació,

Jaume Gilabert van ser els
encarregats de donar la ben-
vinguda a tots els mags par-
ticipants en aquesta  prime-
ra edició del Montgai Màgic.

El televisiu mag Lari va
felicitar la localitat
noguerenca de Montgai per
organitzar una fira relaciona-
da amb l’apassionant món
de la màgia, d’una manera
magistral. Una fira en que els
participants van quedar en-
tusiasmats per tots els es-
pectacles.

Montgai Màgic
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La Biblioteca de Balaguer us recomana

la lectura dels següents llibres

L’Anselma és una
mestra jubilada, vídua,
relegada durant molts
anys a una existència grisa
i sense cap tipus d’al·li-
cient. Una xafogosa nit
d’estiu, descobreix un
magnífic lloro abandonat
al costat d’un contenidor
d’escombraries i decideix
endur-se’l a casa. Aquest
fet li marcarà  el destí,
perquè gràcies a aquest
amic inesperat, en Luisito,
reviurà emocions i situa-
cions d’un passat que creia
del tot esborrades, com
l’enyorança de la seva
millor amiga de la infància,
les il·lusions i el desen-
gany del matrimoni, i l’ale-
gria de la seva llarga carrera
com a mestra. Gràcies a
Luisito, l’Anselma retroba-
rà les ganes de viure.

Luisito: una història

d’amor
Autor: Susanna Tamaro
Gènere: Novel·la

El complot
Autor: Eugeni Casanova

Gènere: Història

Supermares!
Autor: Care Santos
Gènere: Psicologia

El Vaticà va dictar el 15
de juny de 1995 un decret
insòlit pel qual cedia més
de la meitat de la diòcesi
de Lleida a la veïna de
Barbastre, a pesar de vuit
segles d’història i la
voluntat dels feligresos.
Consumada la segrega-
ció, un nunci acusat de
corrupció va prendre la
decisió fraudulenta de
lliurar un centenar d’obres
d’art del Museu de Lleida
a la nova diòcesi de
Barbastre-Monsó. La per-
secució a tota costa del
botí ha evidenciat al llarg
dels anys una cadena
d’intrigues, i irregularitats
jurídiques que han impli-
cat altes personalitats de
l’Església i de l’Estat, amb
un denominador comú:
la catalanofòbia.

És un fet reconegut
que ser mare avui en dia és
molt diferent del que
representava només fa
pocs anys. Amb l’exemple
de situacions de la vida
quotidiana, Care Santos
aconsegueix desdrama-
titzar i diluir l’angoixa que
pot suposar la maternitat
per a moltes dones. És un
llibre ple de bons consells
que aconseguirà que
moltes mares se sentin
menys culpables i més
tranquil·les, perquè s’ado-
naran que no són les
úniques que se senten
com elles. Es tracta d’una
guia per educar amb bon
humor, per aprendre a orga-
nitzar la família, a renunciar
en el moment oportú i a
establir normes clares amb
una convicció total.

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

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

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

Indesinenter

Deslliura’m  fausta sort
de privilegis efímers,
de cantarelles antigues,
de contes de bora el foc
que serveixen de ben poc
i ensenya’m un camí nou.
Com que sóc del camp,
observo estoicament
la tendència encimbellada,
l’instint que tenen les aus,
els humans per una casa
i aquelles amb el seu niu.
Quan crien portant becada,
mentre els fa d’abric l’estiu,
de per vida entre nosaltres
des de mil fins a molts mils.
Fixa’t amic:
quanta gent et crida
per dir-te bon dia,
per saber si vius?
Deslliura’m fausta sort
de privilegis efímers,
de cantarelles antigues,
de contes de bora el foc
i separa del meu jo
allò que és el dia a dia.
Jo no sóc la meva vida.
Jo només sóc el meu jo.
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Consulta

Visites a domicili

Vacunacions

Ci ru rg ia

Anàlis is

Aliments i complements

Servei de perruqueria

Pare Sanahuja, 27
Tel. 973 445584
25600 BALAGUER

URGÈNCIES:

Tel. 617 910071

Tot per l'animal de
companyia !

El dia 14 d’octubre
s’inicia una nova edició de
les Aules d’Extensió Uni-
versitària per a la Gent
Gran de la Noguera. 

La lliçó inaugural,
amb el títol «La Noguera,
un entorn per descobrir»,
serà pronunciada pel Sr.
Joan Arjona, director del
Servei Educatiu de la No-
guera, a les 17.30 h a la
sala d’actes de l’Ajunta-
ment de Balaguer.

Durant el curs, que
s’impartirà cada dime-

cres fins a final de maig a
la sala d’actes del Consell
Comarcal de la No-
guera, es tractaran temes
d’història, art, salut, psi-
cologia i economia, entre
altres.

El programa també
inclou dos sortides cultu-
rals, una a l’Espluga de
Francolí i Montblanc, i l’al-
tra serà una excursió sor-
presa. La inscripció, per
un import de 50 euros, in-
clou l’assistència a les clas-
ses, el material, les sorti-
des culturals i el certificat
de participació.

Per a més informació
sobre aquestes classes de
les aules universitàries,
es pot consultar a  la pàgi-
na web del Consell Comar-
cal de la Noguera
www.ccnoguera.cat

Nou curs de les Aules
d’Extensió Universitària per a
la Gent Gran

Presentació de les Aules Universitàries

El 14 d’octubre s’ha
iniciat una nova
edició de les Aules
Universitàries per a la
Gent Gran

Nou programa de promoció de la

lectura sota el nom “Balaguer llegeix”
El director del Servei

Educatiu de la Noguera,
Joan Arjona, i l’alcalde de
Balaguer, Miquel Aguilà,
van presentar un nou pro-
grama educatiu que neix
dins el projecte de ciutat
Balaguer Educa, presentat
l’any passat, amb el nom
“Balaguer Llegeix”.

El Servei Educatiu de la
Noguera i la Biblioteca
Margarida de Montferrat,
amb el suport del XXIII Pla
Municipal de dinàmica
Educativa ha posat en
marxa aquest curs escolar,
aquesta proposta oberta als
centres educatius de la
nostra ciutat.Presentació del programa Balaguer llegeix

Concha Velasco i Carles Canut al Teatre

Municipal amb “La vida por delante”
El proper diumenge 25

d’octubre, i al Teatre Munici-
pal de Balaguer, s’interpreta-
rà l’obra “La vida por
delante” de Romain Gary,
que compta en el seu reper-
tori amb Concha Velasco,
Carles Canut, Ruben de
Eguia i José Luis Fernández,
sota la direcció de Josep
Maria Pou.

Una tendra història dels
marginats explicada a través
dels ulls de Momo, un nen
àrab.

El programa s’emmarca dins del Pla de Dinàmica
Educativa amb la col·laboració de la Biblioteca

Concha Velasco i Carles Canut a «La vida por delante»
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Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 973 448 332

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER

Classificació

Tercera Divisió

1. Hospitalet ............. 15

2. Llagostera ............. 15

3. Reus ...................... 15

4. Prat ........................ 14

5. Santboià ................ 14

6. Europa ................... 14

7. Rapitenca ............. 13

8. Manlleu ................. 13

9. Palamós ................ 12

10. Benavent ............ 12

11. Balaguer ............ 11
12. VIlanova .............. 11

13. Castelldefels ...... 11

14. Premià ................ 10

15. Cornellà .............. 10

16. Amposta ................ 9

17. Blanes .................... 7

18. Pobla Mafumet ..... 6

19. Cassà ..................... 6

20. Olesa ...................... 3

Propers encontres

18/10/2009 --  18h
Camp Municipal

de Balaguer

Balaguer| Santboià
---------------------------------------

25/10/2009  --  17h
Camp Municipal

de l’Hospitalet

Hospitalet| Balaguer

Golejadors del

C.F. Balaguer

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

Un gol de Iban Par-
ra no va ser suficient
per emportar-se un re-
sultat positiu del camp
de la Pobla de Mafu-
met. Els tarragonins es
van acabar imposant
per dos gols a un.

Ermengol Graus

Un Balaguer desconcertant perd al camp

de la Pobla de Mafumet per 2 gols a 1

FUTBOL>> Després de
la seva victòria davant
l’Olesa, els jugadors de
Lluís Elcacho no troben
la manera de guanyar al
camp de la Pobla

04/10/2009

BALAGUER 3

OLESA 1

El Balaguer entrenat per
Lluís Elcacho no acaba de
funcionar a tenor dels dar-
rers resultats, que demos-
tren la irregularitat d’un
equip que és capaç de  jugar
molt més bé del que ho està
fent.

mat 3 punts en els 7 primers
partits disputats d’aquesta
temporada.

Ara, el Balaguer té davant
seu dos partits complicats
davant el Santboià i
l’Hospitalet, dos dels equips
que, a priori estaran entre els
primers classificats.

D’altra banda, cal dir que
aquest proper diumenge 18
d’octubre, a partir de les 5
de la tarda, es presentaran
tots els equips del futbol
base, des dels babys fins als
veterans, passant per l’equip
femení i l’amateur. Així
doncs, més de dos-cents ju-
gadors desfilaran davant
l’afició del club futbol
Balaguer, una hora abans de
celebrar-se el partit davant el
Santboià.

Durant aquesta quinze-
na, l’equip va guanyar amb
autoritat a l’Olesa, tot i que
no va jugar un bon partit, i el
passat diumenge va caure al
camp de la Pobla de
Mafumet, cuer de la classifi-
cació i que només havia su-

Ermengol

11/10/2009

P. MAFUMET 2

BALAGUER 1

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

Agència OficialMercedes-Benz

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

REPARACIÓ DE VEHICLES INDUSTRIALS: C/ Joan Maragall, 5 - HOSTAL NOU
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El passat cap de set-
mana va tenir lloc un al-
tre dels campionats de
Catalunya que durant
aquest any la Federació
de Catalunya de Pesca ha
organitzat a Balaguer.

Un representant de la
Federació de Pesca Espa-
nyola que va assitir a
aquest event, va mani-
festar en la trobada que

Balaguer podria acollir el

campionat d’Espanya de

pesca infantil i juvenil

Campionats de pesca al riu Segre

PESCA>> Des de la
Federació espanyola
es valora aquesta
possibilitat al riu
Segre de Balaguer

El Cristec aconsegueix la seva primera

victòria a casa davant el Salou per 6-3
El Cristec debuta a casa

amb victòria davant el
Salou, per 6 gols a 3, en par-
tit corresponent a la 2a jor-
nada de la Nacional B.

Els balaguerins aconse-
gueixen els 3 primers punts
de la competició mercès a la
seva marcada voluntat ofen-
siva front un rival ben posi-
cionat a la pista, però que no
va saber reaccionar al veu-
re’s per darrera en el marca-
dor.

El proper dissabte els
balaguerins visiten la pista
de Sant Vicenç, amb
l’intenció d’aconseguir una
primera victòria a domicili
que confirmi el seu bon joc.Cristec

Set nedadors balaguerins participen

a la Travessa del llac de Banyoles
NATACIÓ>> Aquest cap
de setmana passat set neda-
dors del CEN Balaguer (Pere
Barbosa, Cristina Marquina,
Marc Auberni, Imma Torné,
Anna Auberni, Marina Verges
i en Lluís Pijuan) varen parti-
cipar en la Travessa del llac
de Banyoles, la més multitu-
dinària de Catalunya amb una
participació de més de  2000
nedadors. La travessa té un
recorregut de 1300 metres per
als menors i de 2115 metres
per als grans. Els resultats
més destacats tenim en Pere
Barbosa en la travessia de
menors va aconseguir el lloc
41, en la travessa llarga tenim
l’Imma que va obtenir el novè

FUTBOL SALA>>Els homes Canal dominen el
partit, i aquest dissabte visiten el Sant Vicenç

Participants a la travessa del llac de Banyoles

va tenir amb membres de
la Federació Catalana de
Pesca, organitzadors dels
diferents campionats que
s’estan celebrant a
Balaguer, el regidor
Francesc Ferrer i l’alcalde
de Balaguer, Miquel
Aguilà que és un dels
pocs escenaris que com-
pleixen els requisits per
tal d’acollir un campionat
d’ Espanya.

Tant és així que va
encoratjar la Federació
catalana a demanar el
Campionat d’Espanya,
modalitat infantil i juvenil,
previst per celebrar-se el
mes d’agost de 2010, que
es faci a Balaguer.

lloc de la categoria màster
+40, en Lluís va aconseguir
la 22a posició en categoria
màster +30 , la Cristina la 28a

posició en categoria absolu-
ta femenina,  la Marina i
l’Anna  van aconseguir la po-
sició 32 i 33 respectivament.
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El DKV Joventut perd 77-88, davant el

Manresa en el seu comiat de Balaguer
El DKV Joventut al com-

plet va realitzar des del  di-
lluns 28 de setembre i fins el
4 d’octubre la segona con-
centració de pretemporada
a la ciutat de Balaguer.

L’expedició, que va estar
entrenant en doble sessió
diària al pavelló poliesportiu
va finalitzar el seu estatge a
Balaguer, disputant un par-
tit contra un altre dels equips
catalans que milita a l’ACB,
com és el Suzuki Manresa.

Els jugadors que entre-
na Sito Alonso van perdre
contra els que entrena el tar-
garí Jaume Pontsarnau per
77-88, en un partit vibrant
que va aplegar més de mil
persones al pavelló polies-
portiu de Balaguer, per po-
der gaudir d’un partit ACB, i
que va servir de revenja pelsDKV Joventut - Suzuki Manresa

BÀSQUET>> La Penya va acusar el cansament dels
entrenaments de tota la setmana, vencent un
motivat Suzuki Manresa el passat 4 d’octubre

manresans, de la derrota
soferta en les semifinals de
la Copa Catalana disputada
el mes de setembre.

El partit va ser especta-
cular amb jugades de gran
mèrit per part dels jugadors
d’un i l’altre equip.

El Joventut que hauria
volgut acomiadar-se de
Balaguer amb una victòria,
no ho va poder fer a causa

del cansament acumulat
durant les dures sessions
d’entrenament que va dur a
terme durant tota la setma-
na, amb la presència a les
grades dels jugadors i entre-
nadors del Club Bàsquet
Balaguer, que van seguir els
mètodes d’entrenament de
la Penya, durant tota la set-
mana al pavelló poliesportiu
de Balaguer.

DKV Joventut - Suzuki Manresa



17<<E S P O R T S

La marxa cicloturista del Montsec en el

congrés internacional de la Costa Brava
La Marxa Cicloturista

«Montsec-Montsec», que
organitza el Club Esportiu
Ciclista Balaguer-La Nogue-
ra, ha estat present al
“Cycletourism Congress
Costa Brava”, que s’ha cele-
brat de l’1 al 4 d’octubre a
Santa Cristina d’Aro.

La marxa cicloturista
«Montsec-Montsec» ha
estat present a través d’un
pòster realitzat per Víctor
Saiz, membre del club
organitzador de la marxa,
que va ser seleccionat i ha
estat en l’exposició del
congrés juntament amb
propostes d’altres
congressistes.Presentacio de la Marxa cicloturista del Montsec

El Congrés celebrat a Santa Cristina d’Aro va
celebrar-se entre el 1 i el 4 d’octubre

Inauguració oficial de la

Penya madridista el dissabte,

24 d’octubre a Balaguer

Penya madridista de Balaguer

Assistiran un
exdirectiu i un
exjugador del club
blanc i el periodista
Tomàs GuaschEl Club Tennis Balaguer col·labora amb

l’Associació de disminuïts l’Estel

El passat 1 d’octubre
s’inicià a les instal·lacions
del Club Tennis Balaguer el
Programa d’Activitat Física
Adaptada i d’Integració.
Activitat amb que es pretén
que, mitjançant el tennis, les
persones amb discapacitats
psíquiques puguin millorar
les seves capacitats físiques
i cogni-tives i, així, millorar
la seva qualitat de vida, com
també participar d’una
activitat esportiva que els
ajudarà a fomentar la
integració i l’esportivitat. L’Estel a les instal·lacions del Club Tennis Balaguer

El club ha posat en marxa el programa d’Activitat Física Adaptada i
d’Integració, treballant amb les persones discapacitades del centre balaguerí

El dissabte 24
d’octubre, se celebrarà la
inauguració de la «Peña
Madridista de Balaguer».

Fou creada l’any 2002,
com una necessitat que
tenien els seguidors
d’aquest equip per ajuntar-
se i tenir un lloc  per veure
els partits del seu equip, i
poder contrastar opinions
i fer un seguit d’activitats
que no s’havien fet mai.

L’acte tindrà lloc a la
penya a partir de les 12 del
migdia amb un acte en el
que assistiran un directiu

i un exjugador del Real
Madrid, tots dos encara a
confirmar pel Club, així
com per les autoritats
locals, l’alcalde Miquel
Aguilà i el Regidor
d’Esports Juanjo Tenorio i
com a convidat especial,
el periodista esportiu
Tomàs Guash (As i
Cuatro). Seguidament
s’oferirà un àpat per a tots
els socis i convidats.

La festa d’inauguració
acabarà al Restaurant El
Faro amb un dinar popular,
a les 14.30 h.

A tots els que vulguin
acompanyar en la festa
dels madridistes de
Balaguer, poden posar-se
en contacte a la pròpia
Penya (els dies de partit) o
bé als telèfons: 609 359 819
(Joan Maria) i 630 050 356
(Sebastián).
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GROC és una publicació plura i independent. Els articles d’opinió són exclusius dels seus autors que GROC no fa necessàriament seus. En defensa de la llibertat
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O P C I Ó

I ja són dos
C.G.A.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hi ha tantes obres en
marxa a la nostra ciutat que
el dia que s’alci la veda
veurem de continu una
processó d’alts càrrecs pels
nostres carrers enfeinats a
tallar cintes i a dir-nos el bé
que ho fan. N’hi ha una que
em porta el cor robat, us
recomano anar-la a veure, és
la muralla feta al camí de
l’horta d’Amunt. Si per
mirar és ara, durant la seva
construcció i preparatius,
era per admirar. Clar pot
quedar que tot ens porta a
pensar que ens van
acostumant a veure un riu
que no passarà d’ésser un
canalet d’aigües pudents.
També és cert que qualsevol

crescudeta del riu l’altre
costat se l’haurà d’engolir
tota. Però tranquils fins que
no rebenti Rialb no ha de
passar res.

Aquesta obra és un regal
de la Confederació al nostre
Ajuntament a cost zero. No
ha importat gens un petit
bultram que hi havia,
sempre ple de fangs i
escombraries, que avui van
netejar i sanejar per demà fer-
lo desaparèixer. El miracle
dels números públics
sempre podem entabanar a
qui vulgui estalviar: pel que
es veu són diferents als de
la gent normal. Un també
pot veure la desconnexió de
les administracions; perquè

em podeu dir sinó era més
necessari depurar les aigües
del Sió que baixen de color
xocolata dels pobles amb
ajuntaments progressistes i
amants del territori segons
diuen.

Els diners d’aquesta
espectacular obra, no es
podien destinar a altres més
urgents? Ah! Quins misteris
són els designis de
l’administració. Ara no hi
pot haver cap dubte que jo
en el lloc del Sr. Aguilà també
l’hauria acceptat i dit amén.
Ara anem a coses serioses.

Confesso que tinc molta
por, entre el cas Millet i el
Gürtel i trenta-quatre més,
sense contar-hi la Pantoja i
la seva exparella (em
refereixo a aquell senyor que
es corda el pantaló un pam
pel damunt del melic). I tot
el que anirà sortint, que un
mal dia ens vegem

implicats. I no entenc a que
ve tant rebombori si sempre
hem rutllat així. En aquest
nostre país només cal que
hagi una cassola, per a que
tots hi suquin. O no?

El passat dia 9 d’aquest
mes vam assistir a
l’exposició del Balaguer
actual, feta pel Sr. Roiger de
CiU. Si fa poques setmanes
ens va agradar el Sr. Aguilà,
no es pot dir pas el contrari
d’aquest. Clar, concís, amb
quantitats i xifres, barrejades
en els entrebancs de tota
mena que el Sr. Aguilà els va
fincant en la seva feina
política d’oposició. Cal
preguntar si és legal, cas de
que ho sigui s’ha acabat el
bròquil, només resta que
suportar-ho. De no ser-ho, ni
vostès ni jo hem vist cap
denuncia als jutjats. Per tan,
tot deu entrar al joc d’avui jo
demà tu, i en paus. El Sr.

Aguilà ens va parlar d’uns
somnis poètics, i el Sr. Roiger
de prosa realista. Tot
literatura, tot política a la fi.
Cal que el nivell no baixi,
doncs fins ara ha estat molt
satisfactori. S’ha mostrat
unes maneres, estils i
formes d’entendre
l’administració de la nostra
ciutat ben diferents, que
com és normal mai poden
convèncer a tothom. L’un
juga a l’avantatge de molts
anys d’ofici, l’altre en unes
promeses que poden ser
veritat, però que avui són
només propòsits. El que no
va fallar va ser l’assistència
amb un ple total. Ni la menja
que ens va tornar a fer sentir
satisfets i cofois davant del
plaer d’uns plats dignes
d’ésser fets i servits a Cal
Xirricló. Es necessitaven per
recuperar-nos de tot el dit i
escoltat.

Octubre
Àlvar Llobet Sotelo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aquest mes d’impàs. A
cavall entre una cosa i l’altra
que busca situar-se en el
calendari. L’octubre, trenta
un dies de sortir al balcó i
encaminar-te acte seguit a
l’armari tot buscant aquella
peça que esdevindrà,
segons el teu criteri,
indispensable per afrontar el
dia. Mai l’encertes. No és
que faci ni molt fred ni molta
calor, però en fa suficient per
molestar-te i maleïr-te de
perquè has agafat aquella
jaqueta quan en realitat
t’haguessis hagut de posar
aquelles bermudes tan
maques que et vas comprar
fa pocs mesos. Realment és
a l’octubre quan vivim més

lluny dels records d’un estiu
que ha expirat, i dels
pensaments d’un Nadal del
que res s’entreveu. Època
ideal aquesta per passejar pel
capvespre, fitant el sol
gairebé, i veure la vida passar,
sense pressa si us plau. Amb
l’escarf d’alguna persona a
qui t’estimes, sense fer
soroll, plàcidament, veient
caure el dia alhora que
observant com l’hivern treu
el seu cap en forma
d’al·lopècia, cada cop més
creixent, dels arbres i de
catifa de fullaraca que
esborra temporalment
aquella avinguda que tants
cops has travessat. Quan
plou no t’amaguis, no

cometis aquest error, ni que
t’estiguis mullant. Agafat a
aquesta persona, i riu.
Gaudeix també de l’aigua
que se’t regala de la mateixa
manera que ho fas amb el
crepuscle. És l’octubre un
mes per sortir al carrer i
gaudir de la teva ciutat ja neta
de turistes i insectes que
atabalen i entorpeixen el teu
trànsit quotidià. Època per
quedar i prometre que
durant aquest nou curs
farem sopars i ens anirem
veient, aquest any si, segur
eh, no hem foteu com l’any
passat. L’aroma de les
castanyes, el gust del
moscatell i pels més erudits,
l’escalfor dels moniatos. N’hi
ha qui s’entossudeix a
trencar aquest encant
celebrant alguna cosa
similar a un carnaval que ens
ve dels Estats Units. Alguna
cosa així com Halloween

que ens fa guardar la jaqueta
o les bermudes a l’armari,
ens prohibeix menjar
castanyes i panellets, i ens
obliga a quedar-nos a casa
degut a la patoleia de
desarrelats que malden pels
carrers celebrant la
malauradament cada cop
més nostrada Yankee Party,
The day of the death.Un mes
crucial si parlem en forma
acadèmica. Sonarà estrany,
però l’octubre es presumeix
trascendental per obtenir
una bona qualificació a final
de curs. És quan tot
comença, i començar
malament  és començar a
dir adéu. El desé mes
convida a seure i a pensar
que precisament estem a
l’octubre i que, ja ens hi
posarem el dilluns que ve. I
el dilluns ha arribat, però tu
volies dir l’altre dilluns… fins
que al final li veus les orelles

al llop i acabes per pensar
que no valia la pena seure
tan, que ara és tard i que el
Corte Inglés fa setmanes
que és guarnit amb avets i
sagrades formes. Tranquil i
pausat per anar fent via. N’hi
ha prou amb els contrastos
de la nit més llarga i el dia
més curt, del calor i el fred
batent-se en duel cada dia,
de la mala elecció diària
davant de l’armari, del
record d’allò que era, que el
temps passa volant, i d’allò
que serà, dies i dies encara,
però que no ens en
adonarem,i ja ho tindrem
aquí. Ja se sap que… el
temps passa volant. El fem
passar volant.

-------------------------------------------------
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A l’atenció del Sr. Colilles
Domènec Montoliu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Benvolgut Sr. Colilles,
Com a ciutadà de Balaguer, em

veig amb l’obligació moral de
transmetre-li un missatge que prou
engrescarà a més d’un. Més d’un,
fart de que vostè  sempre escrigui
en aquesta revista sense tenir cura i
sense importar-li a qui pot ferir amb
les seves bajanades.

I escric amb el convenciment de
que encara tinc més bona reputació
que vostè i amics als qui la meva
amistat els fa estar bé, i no fàstic. I
sap perquè? Perquè jo no em dedico
a fer mal a ningú, ni a difamar i el
meu tarannà és d’ajudar a tothom
qui ho necessiti, inclòs a vostè, si li
fes falta.  No com vostè, que com
tothom sap, sols es dedica a insultar,
a blasfemar i a dir mal de la gent,
normalment amb afirmacions
incertes. Com bé vostè sap, qui diu
mentides és un mentider, per això
normalment sols es limita a insinuar
mentides, però ambdós són
igualment reprovables.

Es posa molt contra els polítics,
locals, de Barcelona, de Madrid o
expolítics, exregidors, etc. Vostè,
que no pot anar a cap llista electoral
i treballar pel poble, ja que cap polític
amb cara i ulls s’ha atrevit ni
s’atrevirà mai a posar-lo en cap llista
electoral per ser elegit. Aquests
polítics que vostè sempre desprecia,
encara tenen sentit comú.

Quan parla de fidelitat fa riure,
sempre parla qui menys pot parlar.
El sr. Colilles enganya a tothom i a
ell mateix, amagant-se amb una
senyora, companya o sòcia i no té el
valor de sortir de l’armari. Sortir de
l’armari en els temps que estem és
honorable i dóna mostra de dignitat
i fermesa. Mai és tard per fer el pas.
S’amaga sempre, com ho fa quan
escriu darrera d’unes sigles, C.G.A.,
en comptes d’escriure Antoni

Colilles Graells. Vostè no senta
càtedra, no és cap exemple a
seguir.

Com s’atreveix a nombrar
vicis i metges i parlar tant
alegrement d’una malaltia tan
devastadora com la
drogaaddicció, quan la pateix
vostè mateix a casa seva? Li
agrada burlar-se dels seus
també? Sapigui, que des de fa
molts anys, estic col·laborant
amb moltes famílies que estan
patint el que vostè tan
alegrement em retreu.

Molts, li agrairíem que deixés
de posar-se en les vides privades
de la gent, ja que això no és
informar sinó fer safareig. Deixi
les vides dels demés tranquil·les,
ja que mai aporta res positiu. Sols
parla bé d’algú, si és que li
interessa personalment per
col·locacions familiars, i això,  ja
fa mala olor.
Amb el seu escrit m’ha donat la
raó, al sopar no va saber dir res
ni preguntar res, però sí s’ha
atrevit a titllar-nos a tots els
convidats d’infantils. Com vol
que vostè sigui persona grata?
Espero que deixi d’actuar com
un nen petit, que es faci gran,
que procuri fer alguna cosa
positiva. I sinó, pengi la ploma,
que ja sabem que vostè pot
parlar del que vulgui però a vostè
ningú li pot dir res. Espero que
aquí s’acabin les nostres cartes
públiques. Ja sap que jo
prefereixo parlar amb vostè a la
cara, però com que he rebut
tantes queixes de les seves males
maneres, per parlar una mica en
nom de tots, m’he estimat més
contestar-lo aquí, que és l’únic
lloc on vostè sap parlar. Ens
veiem aviat, i jo no m’amago.

Entrevistes freaks.

Una Veritat Incòmoda
Inyaqui Olarte Vives
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I si, la crisi s’acaba a tot el món
però aquí continua sense treva.
Gastem menys, treballem més (els
que podem) i anem vivint, que ja
és prou, si hem de fer cas als
noticiaris.

En un món apocalíptic i
controlat per la banca i les
multinacionals... caram! Això ha
quedat com l’inici d’una peli de
ciència ficció, però no, és real.
Doncs això, vivint en un món així,
entenc que algunes persones hagin
cercat refugi en valors sòlids i
amics fiables. Persones com lo Ton
de la Reguereta, un tio dels de tota
la vida, amb els seus bons amics
Jack Daniels i Johny Walker sempre
a la vora.

- Ton –li vaig dir- Com penses
que acabarà tot això? Creus que en
sortirem d’aquest pou?

Lo Ton va sacsejar el cap. Va
apurar el vas i, passats uns
moments, en que jo vaig reaccionar
i li vaig dir al cambrer que li servís
un altra ronda, em va mirar de refiló
i em va respondre:

- L’error en que cau tothom és
entendre la humanitat com una
cosa insubstancial i magnífica, una
cosa enorme guiada pels
llumeneres de torn i pels grans
líders mundials i tal. Ni de conya,
tu! La humanitat no és res més que
una versió gegant de totes les
persones que la composen i, en
general, perquè ens hem
d’enganyar, la gent tenim més de
rucs que de genis i de lladres que
de sants. Per això aquesta
humanitat no sap on va, la caga
més que l’encerta i entrepuça
tantes vegades com calgui en la
mateixa pedra.

Me’l vaig mirar amb respecte,

mentre feia un altre llarg glop del
seu vas. Lo Ton és va aclarir la gola i
va continuar:

- La tragèdia per la gent normal
com tu i com els que tenen la
paciència de llegir-te, és que la
humanitat es comporta i s’assembla
més a mi que a vosaltres. T’explico...
es fot una festa sense control ni
coneixement, es gasta tot el que té i
el que no té, i què passa? Doncs lo
de sempre, que l’endemà la ressaca
no es cura ni amb una aspirina de
quilo. I lo que més us desespera i
desconcerta a la gent normal és que
no n’aprèn! Que a la que ha
arroplegat quatre duros i es troba
una mica millor, doncs a tornar-hi
que no ha estat re!

Era una forma una mica
metafòrica o al·legòrica o categòrica
d’explicar-ho, però prou entenedora

- Bé, Ton –vaig assentir- i estant
així, si tu fossis la humanitat què
faries?

Lo Ton es va ficar a riure amb
ganes. Li va fer gest al cambrer que
li tornés a omplir el vas i va contestar:

- Doncs faria exactament lo
mateix que faig jo. Hehehe! Em
curaria la ressaca agafant un altre
pet i faria que ho pagués la gent
normal com tu!

Senyores i senyors, Lo Ton de la
Reguereta, tal com raja! Un altre dia
parlem de la fira de l’Alimentació
Saludable que l’any passat es va fer
a Balaguer, amb molt èxit i que
aquest any ens hem deixat escapar
a Lleida on, per cert, no ha tingut
gaire èxit.

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

www.revistagroc.com
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El passat dia 26 de
setembre, la Colla de
Geganters i Grallers de
Balaguer,  convidada per
l’Agrupació de Colles de
Geganters de Catalunya,
va participar al Festival
Occitània, la festa de la
cultura occitana, a Tolosa
de Llenguadoc. Lo Tonet
de la Garriga i la Bepeta
del Reng, dos dels
gegants emblemàtics de
la nostra ciutat, junta-
ment amb el gegantó
Glop de Nit i els capgros-

sos el Vell i la Nena,
ballaren per carrers i
places de la capital del
Llenguadoc  i provocaren
l’admiració de la gran
munió de gent que
observava el pas de la
cercavila. A més dels
nostres gegants, n’hi
havia d’altres ciutats: de
Tolosa, de Barcelona, de
Lleida i de Baiona (País
Basc). També hi partici-
paren trabucaires i bestiari
de diferents indrets de
l’alta Garona i del Migdia-
Pirineus. Un dels mo-
ments més colpidors de
l’acte va ser quan els
grallers i els geganters
balaguerins oferiren el
ball d’exhibició al públic
congregat a la plaça del
Capitoli, on es troba
l’Ajuntament.

La colla gegantera i els

grallers de Balaguer al

Festival Occitània

Els gegants de Balaguer a Tolosa

Els balaguerins van
actuar juntament amb
gegants i colles
d’altres poblacions
catalanes

“El Sueño de Morfeo”, al concert de

Festa Major del 31 d’octubre

El grup musical “El
Sueño de Morfeo” serà l’en-
carregat de donar el tret de
sortida a les Festes del Sant
Crist 2009 de Balaguer el pro-
per dissabte 31 d’octubre al
Nou Pavelló Polivalent de la
ciutat a partir de les 23.30 h.

“El Sueño de Morfeo”,
un dels grups de música
pop espanyola més
importants del nostre país i
format per Raquel del
Rosario, Juan Luis Suárez i
David Feito, arriba a
Balaguer per repassar tots
els temes del seu àlbum
estrenat aquest mateix any
2009, sota el títol « Cosas que

nos hacen sentir bien».
El grup que ja porta set

anys de treball intens,
elabora cançons de sòlides
estructures pop-rock amb
forts aromes folk, amb la veu
de Raquel.

Com a grups acompa-
nyants en aquest concert
inicial de la Festa Major del
Sant Crist 2009, junta-

El Niño de la hipoteca

mentamb el “Sueño de
Morfeo” també actuaran: el
grup local “Lokotorio” i “El
Niño de la Hipoteca”.

Les entrades per aquest
concert es poden comprar
anticipades al preu de 12
euros, a Balaguer al Bar
Bàrbar, a Lleida al Sony
Gallery i a Mollerussa al Bar
Lasser o al Tel-entrada de
Caixa Catalunya. També
podran comprar-se a guixeta
el mateix dia 31 d’octubre al
preu de 15 euros.

Durant les Festes del
Sant Crist, del 6 al 9 de
novembre, el jovent podrà
gaudir de grans concerts de
versions en directe al Pavelló
del Molí de l’Esquerrà, i de la
carpa Sala Club on es
celebrarà aquest any el 5è
aniversari del Sant Crist Tech
‘09 amb els millor dj’s. Tots
els actes musicals surant la
festa major, seran gratuïts.

El Sueño de Morfeo

Actuaran com a teloners
del concert del Sueño
de Morfeo, El niño de la
hipoteca, i el grup local
Lokotorio
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Anuncis breus classificats

IMMOBLES

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

ES LLOGA magatzem de

100m2 al c/ Molí del Com-

te. Molt barat. Raó tel.

639443516.

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

ES TRASPASSA bar a

Balaguer. Raó tel.

605060510.

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

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. Països

Catalans. Raó tel.

973446011.

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

ES VEN pis seminou de

96m2, moblat. Zona Car-

retera de Camarasa. Tel.

666221640.

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

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.

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

ES LLOGA pis a l’Avingu-

da Països Catalans. Raó:

973446011.

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

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 bar a

Balaguer, en ple funcio-

nament, c/ Dr. Fleming,

37. Raó: 629476013.

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

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.

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

LLOGO al c/ Barcelona,

pàrking. Raó: 973448273.

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

ES LLOGA habitació sen-

zilla i doble, amb bany

particular, amb dret a

cuina. Raó telf:

659094758-973108229.

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

VENC dos pisos, 2 hab.,

nous a estrenar. Acabats

de qualitat, preus rebai-

xats al màxim, 100.000 i

103.000 e. Raó telèfons:

626555395-619130503.

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

OFERTA A: Cambrils,

Salou, Miami y Hospitalet

de l’Infant. Se venden

apartamentos y chalets

directos de entidades

financieras. Para infor-

mación y reservas de vi-

sita, teléfonos: 977838958

- 686646726.

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

ES LLOGA pis a la Pl.

Mercadal, moblat, 2 hab.,

i terrassa. Telf: 600873995.

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

ES LLOGA pis de 130 m2,

molt cèntric, Pl. de l’Al-

guer, 4 hab., 2 terrasses,

calf. central, a/a, total-

ment moblat. Telèfon;

973451371.

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

TREBALL

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

PARQUETS SESETS cer-

ca agent comercial amb

experiència. Tots els inte-

ressats en ocupar aquest

lloc de treball, envieu el

currículum vitae a Par-

quets Sesets, al carrer

Barcelona, 3, baixos de

Balaguer (25600) Lleida.

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

PERRUQUERIA Imatge,

necessita oficiala o apre-

nenta amb experiència.

Interessades truqueu als

telèfons de contacte:

973448313/609439880.

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

WE ARE looking for a

native, qualified and

experienced English

teacher for conversation

classes twice a week.

Candidates should

contact 646607268.

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

SE OFRECE persona para

realizar tareas domés-

ticas de casa y también

de modista. Razón telf:

697219887.

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

PERSONA responsable i

propietària de gossos,

s’ofereix per passejar-los

i educar-los. Màxima se-

rietat. Horari a convenir.

Raó: 637860904.

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

Per posar anuncis en

aquesta secció, passeu

per  les nostres oficines

al c/Sant Lluís, 36-38 de

Balaguer, o bé trucar al

973448273.

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

De les 8 de la tarda del 15 d’octubre a les 8 de la tarda del 22 d’octubre CLAVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 22 d’octubre a les 8 de la tarda del 29 d’octubre SALA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 29 d’octubre a les 8 de la tarda del 5 de novembre MARCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunitats | Pàrquings | Oficicines
Establiments comercials | Col·legis

Bancs | Naus industrials
Neteges fi d�obra

Neteges en general
Vidres | Rètols

Neteja de catifes i moquetes
Poliment i abrillantament de terra

DEMANI�NS PRESSUPOST
al: 687 509 546

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI

06.10 BARCELONA feiners

07.55 “ diari

18.58 “ diumenges

19.55 " diari

06.10 TÀRREGA feiners

07.10 " feiners

12.00 " feiners

15.00 " de dill. a div. feiners

18.58 " diumenges

19.30 " feiners

05.55 LLEIDA de dill. a div. feiners

06.55 " de dill. a div. feiners

07.41 " feiners

07.45 " feiners

07.48 " feiners

07.55 " dim, dime, diven.

08.00 “ dill., dij., diven.

09.15 “ feiners

10.45 " diumenge

13.30 “ de dill. a div. feiners

13.59 “ feiners

15.18 LLEIDA de dill. a div. feiners

18.05 “ feiners

09.50 SEU D'UR-PUIGERDÀ feiners

13.35 SOLSONA dill,dima,dij,div. feiners

09.50 PONTS diari

12.30 “ de dill. a div. feiners

SORTIDES ARRIBADES

BALAGUER LLEIDA

06.20 (1) 06.49

08.00 08.30

09.50 10.19

12.25 12.54

14.16 14.46

16.00 16.29

18.30 18.59

19.25 19.55

SORTIDES ARRIBADES

LLEIDA BALAGUER

05.50 (1)(2) 06.13

07.15 07.44

09.10 09.39

11.45 12.14

13.45 14.14

15.15 15.44

17.50 18.19

20.30 20.59

Horari de trens

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI

13.35 PONTS de dill. a div. feiners

16.35 “ diari

18.30 “ de dill. a div. feiners

19.50 “ de dill. a div. feiners

17.21 ESTERRI D'ÀNEU feiners

07.00 AGRAMUNT de dill. a div. feiners

13.17 AGRAMUNT feiners

18.30 AGRAMUNT feiners

18.58 AGRAMUNT diumenge

19.47 AGRAMUNT de dill. a div.

07.00 ÀGER feiners

09.48 ÀGER feiners

11.05 LES Diari

18.05 LES Diari

SORT. LLEIDA-BALAGUER CALENDARI

09.10 feiners

09.15 diari

11.00 feiners

12.30 feiners

13.00 de dill. a div. feiners

15.00 de dill. a div. feiners

16.00 diari

16.45 feiners

18.30 de dill. a div. feiners

19.00 de dill. a div. feiners

20.01 de dill. a div. feiners

21.51 de dill. a div. feiners

Horari d’autobusos

(1) Només circula de dilluns a divendres feiners.

(2) Tren directe entre Lleida i Balaguer.

BALAGUER LA POBLA

09.39 11.00

14.19 15.40

20.59 22.20

LLEIDA LA POBLA

09.10 11.00

13.45 15.40

20.30 22.20
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