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>>BALAGUER

Firauto tanca portes superant
totes les expectatives

La Residència Sant Domènec
celebra el seu aniversari
----------------------------------------------
>>COMARCA

Bellcaire celebra els 30 anys
d’ajuntaments democràtics

El Consell  signa el conveni amb la
Secretaria de Joventut
----------------------------------------------
>>CULTURA

El Museu acull  una exposició de
dibuixos de Francesc Borràs

El Teatre Municipal acull el musical
Brillantina, el 7 de novembre
----------------------------------------------
>>ESPORTS

El Balaguer no aixeca el cap i
porta 4 derrotes consecutives

Ermitanyos 2009 va reunir 700
ciclistes participants a la prova
----------------------------------------------
>>OCI

El Sueño de Morfeo dóna el tret de
sortida a la Festa Major 2009

Tot i els mals moments econòmics que la nostra
societat està travessant en els darrers mesos, tot sembla
descansar i fer un parèntesi quan arriba la Festa Major de
cadascun dels nostres pobles.

Del 6 al 9 de novembre, Balaguer es vestirà de gala per
celebrar la Festa del seu Patró, el Sant Crist de Balaguer.
Seran uns dies de festa, d’alegria per a petits i grans que
tenen davant seu un ampli ventall de possibilitats de
participar en els diferents actes organitzats, ja sigui pel
propi ajuntament, o per les diferents entitats i associacions
que esperen aquests dies per realitzar els seus campionats,
mostres, exposicions....

Les festes del Sant Crist de Balaguer són unes festes
on es respira tradició pels quatre costats. Actes com les
ballades de sardanes, l’esmorzar de germanor, l’Ofrena
floral al Santuari, el Concurs de sardanes, el castell de focs,
les simultànies d’escacs, el concurs de pesca, o els balls a
l’envelat, sense oblidar les populars firetes, fan que aquests
dies, Balaguer sigui igual que ara fa deu, vint o trenta anys
enrera. Això sí, ara els joves poden gaudir de la Carpa Jove
ubicada al Molí de l’Esquerrà amb actuacions musicals
diàries, tant de grups de versions com dels dj’s de moda.

Entre les novetats cal destacar l’exposició que ha
organitzat el Museu de la Noguera, amb alguns dibuixos
inèdits i pintures de Francesc Borràs. Una mostra força
interessant que en podrem gaudir fins el proper mes de
febrer, a la sala d’exposicions temporals.

Des d’aquestes ratlles, només desitjar una bona Festa
Major a tots els balaguerins i balaguerines i animar-los a
participar en les actes de que hi ha.

 La nostra Festa Major

Josep M. Simon i Auberni

-------------------------------------------------
Sembla que la tan

parlada i àdhuc, per alguns
sectors de la societat,
desitjada sociovergència ha
rebut, amb el cas Pretòria,
un tret de gràcia abans
d’haver-se gestat. És evident
que ambdues forces
polítiques, Convergència i
Unió i Partit dels Socialistes

Què en penseu?...

PORTADA

Festes del
Sant Crist 2009

de Catalunya  o, si ho
preferiu, PSC i CiU, amb la
màxima celeritat han pretès
desmarcar-se  i treure’s
aquesta brutícia del
damunt. Malgrat tot, la taca
no s’esvaeix  tan ràpidament
com hom desitja.  Per a
l’opinió pública tant els uns,
amb càrrecs electes en
actiu, presumptament
implicats, com els altres,
amb ex-alts càrrecs de la
Generalitat, amb suposada
intervenció aprofitant el seu

status quo,  han quedat
esquitxats. També al ciutadà
li resulta estrany que  casos
com aquest o el del Palau
de la Música s’hagin
destapat a un any de les
autonòmiques. Ni aquí ni
enlloc, el poble no es mereix
ni corrupció ni enganys.
Aquesta no és la
democràcia per la qual tanta
gent va lluitar i fins i tot en
va patir corporalment o
anímica les conseqüències.
Més respecte, si us plau.
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Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 973 448 332

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER

>> DIVENDRES dia 6

10 h. Tradicional Ofrena Floral de tots
els nens i nenes, trobada a la Plaça
Mercadal i recorregut fins al Santuari,
acompanyats dels gegants i la Cuca-
fera de Balaguer amb la Xaranga “Va i
ve”.

11h. Ballada de gegants i la Cucafera a
l’esplanada del Sant Crist i actuació
del grup d’animació “Gil & Rataplam”.

12 h. Repic general de campanes
anunciant l’inici de les Festes del Sant
Crist 2009.

12 h. Campionat local masculí i femení
de bitlles, a les pistes de petanca del
Pont de Sant Miquel. Organitza
l’Associació de Gent Gran de la
Noguera.

17 h. Ofrena floral de la Gent Gran, al
Reial Santuari del Sant Crist. Organit-
zada per l’Associació de Gent Gran de
la Noguera.

18.30 h. Ball de la gent gran, amb el
grup orquestral “The Paradise”, al nou
pavelló.

19.30 h. Inauguració de l’exposició
“Balaguer en festes, exposició de cap-
grossos i bestiari festiu”, feta per la
Colla Gegantera, a la Sala d’Exposici-
ons de l’Ajuntament.

>>>

Del 6 al 9 de novembre, Balaguer

celebra les Festes del Sant Crist 2009

Del 6 al 9 de novembre,
Balaguer reviurà una nova
edició de la Festa Major de-
dicada al patró de la ciutat,
el Sant Crist. Des del diven-
dres al matí amb la tradicio-
nal Ofrena Floral, fins al di-
lluns al vespre, amb el ball fi
de festa, passat pel fabulós
espectacle pirotècnic del
Castell de Focs, del diumen-
ge a la tarda, a càrrec de la
prestigiosa Pirotècnia Igual,
que enguany es tornarà a
disparar des de la nova
passarel·la peatonal, i amb
una gran quantitat d’activi-
tats, actes i esdeveniments,
culturals, lúdics, esportius,

socials i religiosos copsaran
la vida social dels ciutadans
de la capital de la Noguera.

Seran quatre dies d’in-
tenses emocions per als ba-
laguerins. Els més petits
gaudiran de les populars fi-
retes i de les diferents balla-
des de gegants i capgros-
sos, així com els diferents
actes infantils programats.

Els gegants i capgrossos

Els joves podran gaudir
dels diferents concerts que
s’oferiran diàriament a la
Carpa Jove, ubicada al Pave-
lló  Molí de l’Esquerrà, men-
tre que tots els amants del
ball gaudiran amb les millors
orquestres durant les sessi-
ons de ball de tarda i nit a
l’envelat ubicat al nou pave-
lló polivalent als antics ter-
renys d’Impacsa.

A més, els tradicionals
actes religiosos del dia 9,
Festa del Sant Crist, el Con-
curs Nacional de Colles Sar-
danistes, i la gran quantitat
d’activitats esportives que
es presenten durant el cap
de setmana, organitzats pels
diferents clubs de la ciutat:
atletisme, escacs, futbol,
bàsquet, tennis taula, pesca,
petanca, billar i bitlles cen-
traran l’activitat esportiva
durant els dies de la Festa
Major de Balaguer.

Ofrena Floral al Sant Crist

Actes culturals, lúdics,

religiosos, socials i

gastronòmics

conformaran el cap de

setmana festiu
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El diumenge al migdia arriba el

Concurs Nacional de Colles Sardanistes

Concurs de Sardanes

Un dels actes més popu-
lars i tradicionals de la Festa
Major del Sant Crist de
Balaguer, que enguany arri-
ba a la seva 48ena edició, és
el Concurs Nacional de Co-
lles Sardanistes organitzat
pels grups sardanistes de
Balaguer i que acull colles
sardanistes d’arreu de
Catalunya, que acudiran, un
any més a la Plaça del Mer-
cadal, per participar en el
darrer concurs de la tempo-
rada, sota les notes musicals
de la prestigiosa Cobla
Selvatana. El Concurs de
Sardanes es celebrarà el diu-
menge 8 de novembre a par-
tir de les 12 del migdia a la
Plaça del Mercadal.

Enguany hi participarà la
Colla Sardanista Castell For-
mós de l’Associació de la
Gent Gran.

El diumenge 8 de novembre, a partir de les 12 del

migdia es celebrarà el Concurs de Colles

Sardanistes amb la Cobla-Orquestra Selvatana

>> DIVENDRES dia 6

20.30 h. Pregó de festes, a càrrec del
balaguerí Francesc Pau i Vall, profes-
sor de Ciència Política de la UPF i lle-
trat del Parlament de Catalunya, a la
Sala d’Actes de l’Ajuntament.

24.00 h. Actuació del grup local
“Malaguanyats”, el grup de versions
“Fundación no hay manera” i la “Niña
del exsurfista”, al Pavelló Molí de
l’Esquerrà.

24.00 h. Començarà SantCrist Tech, a
la carpa anomenada Sala Club, al
costat del Pavelló Molí de l’Esquerrà,
amb l’actuació dels dj’s Juan Quejia
vs Iban López, Narkotic Dlux, Farles
vs Pamies.

**Tan els balls i concerts al nou
pavelló, com les actuacions musicals
al pavelló Molí de l’Esquerrà i a la Carpa
Sala Club, l’entrada serà gratuïta.
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Si vols esmorzar bé, vine a Balaguer,

on es repartiran 300 quilos de coca

Esmorzar de germanor

A partir de dos quarts de
deu del matí del proper dis-
sabte  7 de novembre, i com
ja és tradicional des de fa
molts anys, es començaran
a repartir un total de més de
300 quilos de coca de sam-
faina i 100 quilos de coca de
sucre, elaborada pels pastis-
sers de la nostra ciutat, jun-
tament amb 60 litres de cer-
vesa  i 150 litres de sucs de
fruita en el decurs de l’Es-
morzar de germanor de la
Festa Major, tot coincidint
amb la celebració del mer-
cat setmanal a la plaça del
Mercadal.

Més de 2.500 racions de
coca entre els balaguerins i
noguerencs que participin
de l’Esmorzar de Germanor
del Sant Crist 2009, sota el
lema “Si vols esmorzar bé,
vine a Balaguer”.

Es repartiran més de 2.500 racions de coca,

acompanyades amb cervesa i sucs de fruita entre

tots els assistents a l’esmorzar de germanor

>> DISSABTE dia 7

09 h. Campionat obert de petanca,
modalitat masculí i femení, a les pistes
del Pont de St. Miquel i esmorzar de
germanor. Organitza l’Associació de
Gent Gran de la Noguera.

09.30 h. “Si vols esmorzar bé... vine a
Balaguer!!”. Tradicional esmorzar de
germanor, a la Plaça del Mercadal.

09.30 h. Partit de bàsquet categoria
infantil femení entre CB Balaguer i CB
Maristes Lleida, al pavelló poliesportiu.

10 h. Torneig escolar d’escacs
“Memorial Pijoan” (2on dia de
competició), organitzat pel Club
d’Escacs Balaguer, al Casal de la Gent
Gran.

11 h. Partit de bàsquet categoria cadet
femení entre CB Balaguer i CB Alpicat
al pavelló poliesportiu.

12 h. Partit de futbol categoria infantil
entre CF Balaguer i CF AEM al Camp
Municipal d’Esports.

>>>
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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

Més de dos mil escolars participaran a

l’Ofrena Floral al  Santuari del Sant Crist

Els escolars de Balaguer
seran els que donaran el tret
de sortida als actes festius
del Sant Crist, amb la tradi-
cional ofrena Floral al Reial
Santuari del Sant Crist, el di-
vendres 6 de novembre, a
partir de les 10 del matí.

Uns dos mil escolars,
alumnes de tots els centres
educatius de primària de la
ciutat de Balaguer, desfilaran

amb rams de flors i molts
d’ells vestits de catalans i
catalanes cap al Santuari,
acompanyats dels gegants
de Balaguer i una xaranga

Ofrena Floral dels escolars

que amenitzarà la pujada. Un
cop a l’església del Sant
Crist, es dipositaran les flors,
i a la sortida gaudiran d’una
actuació infantil

Durant tot el divendres

al matí gaudiran de

diferents activitats

paral·leles, amb

actuacions infantils

Els gegants i capgrossos protagonitzaran

les populars ballades a la Plaça Mercadal
El proper divendres 7 de

novembre, els gegants i cap-
grossos de Balaguer acom-
panyaran als escolars de la
ciutat en l’Ofrena Floral.

El diumenge sortiran a
partir de les 10,45, fent un
recorregut per diferents car-
rers de Balaguer i el dilluns,
9, Festa del Sant Crist, acom-
panyaran a la Corporació Mu-
nicipal cap al  Sant Crist, per
tal que assisteixin a la Mis-
sa,  i posteriorment faran una
ballada a la Plaça Mercadal.Ballada de gegants

>> DISSABTE dia 7

12.30 h. Partit de bàsquet categoria
júnior masculí B entre CB Balaguer i
CB Agramunt al pavelló poilesportiu.

13 h. Lliurament premis petanca i
bitlles, a les mateixes pistes de petanca
al pont de St. Miquel.

13 h. Lliurament del premi “Encarnació
Vilà”, a l’escola Àngel Guimerà i
lliurament dels premis d’Escacs
Escolars “Memorial Pijoan” a la sala
d’actes de l’Ajuntament.

15 h. Partit de Futbol Sala entre CFS
Balaguer i CFS Agramunt al pavelló
poliesportiu.

15.15 h. Partit de Futbol categoria
cadet A, entre CF Balaguer i el CF
Tàrrega al Camp Municipal d’Esports.

16.30 h. XXIX Cursa Atlètica “Ciutat
de Balaguer”, organitzat pel Club
Atlètic Maratonians del Segre.

17 h. Simultànies d’escacs per adults,
amb el Gran Mestre Internacional
Levan Aroshidze, organitzades pel
Club d’Escacs Balaguer, al vestíbul de
l’Ajuntament.
Partit de Futbol Sala entre CFS
Balaguer A i CFS Pallejà al pavelló
poliesportiu.
Partit Tennis Taula entre CTT Balaguer-
Villart Logístic i CTT Requena al pave-
lló Molí de l’Esquerrà.

>>>

Bona Festa Major

Bona Festa Major
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The Paradise, Nueva Alaska, Selvatana

i Maravella, actuaran a l’envelat

Les millors orquestres
del panorama musical cata-
là, estaran presents, un any
més a les Festes del Sant
Crist de Balaguer, per tal que
ens deleitin amb els con-
certs de Festa Major i per
amenitzar les llargues sessi-
ons de ball, tant de tarda
com de nit que per quart any
es celebraran a l’envelat del
nou pavelló polivalent, en el
que hi haurà instal·lades les
prop de 160 llotges.

L’envelat obrirà les seves
portes el divendres 6 de no-
vembre amb l’orquestra
“The Paradise” que iniciarà
la festa d’enguany amb una

llarga sessió de ball, amb el
Ball de la Gent Gran.

El dissabte 7, serà la pres-
tigiosa “Orquestra Nueva
Alaska”, la responsable del
concert de tarda i balls de
tarda i nit a l’envelat ubicat
al nou pavelló.

El diumenge 8, “l’Or-
questra Selvatana”, serà la
responsable de la sessió del

L’Orquestra Selvatana actuarà el diumenge dia 8

ball de tarda i nit, i del con-
cert de Festa Major a partir
de les 17,30 hores.

Cal dir que la “Cobla or-
questra Selvatana” serà qui
amenitzarà el Concurs Naci-
onal de Colles Sardanistes
del diumenge al migdia, a la
Plaça del Mercadal, que
cada any organitzen les co-
lles sardanistes de la capital
de la Noguera, i que compta
amb la presència de més de
trenta colles provinents d’ar-
reu de Catalunya.

Les sessions de ball les
tancarà “l’orquestra Mara-
vella” amb un concert i una
llarga sessió de ball fi de fes-
ta, el dilluns 9 de novembre,
festivitat del Sant Crist, pa-
tró de Balaguer.

Totes les sessions de
ball que es fan en el pavelló ,
durant els dies de la Festa
Major, seran totalment gra-
tuïtes.

L’Orquetra Maravella clourà la Festa Major el dilluns dia 9

Les millors orquestres
amenitzaran els balls de
l’envelat durant les
Festes del Sant Crist,
del 6 al 9 de novembre

>> DISSABTE dia 7

17.30 h. Concert amb l’Orquestra
“Nueva Alaska”, al nou pavelló.

18 h. Concert de “Brillantina”, Grease
Tour, al Teatre Municipal.
Presentació equips del Club Bàsquet
Balaguer al pavelló poliesportiu.

19 h. Inauguració de l’exposició “De
l’ànima al paper: dibuixos i esbossos”,
al Museu de la Noguera.

19.30 h. Ball de tarda amb l’orquestra
“Nueva Alaska” al nou pavelló.

20 h. Concert de Jazz, amb Xavier Mon-
ge Trio, al centre cívic del c/ Miracle.
Partit de bàsquet categoria sènior
masculí A, entre CB Balaguer i CB Cen-
tre Catòlic l’Hospitalet, al pavelló
poliesportiu.

22 h. Concert de “Brillantina”, Grease
Tour, al Teatre Municipal.

23.30 h. Ball de nit amb l’Orquestra
“Nueva Alaska”, al nou pavelló.

24 h. Actuació de “C.T.C”, “Hotel
Cochambre” i “La Loca Histèria”, al
pavelló del Molí de l’Esquerrà. Carpa
Sala Club, actuació dels dj’s Kalero vs
Tito Ormo, Fatima Haiji vs Hardrow
fet Pablo Guadalupe, Edgar Sanuy vs
S.O.L.I.S.

>>>
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La Carpa Jove ofereix la millor música

de versions, grups locals i Dj’s

Durant els dies de la Fes-
ta Major, del Sant Crist 2009
la gent jove de Balaguer i co-
marca podrà gaudir dels
concerts que s’han organit-
zat a la Carpa Jove que
s’instal.larà  al pavelló Molí
de l’Esquerrà, i a la carpa
annexa al camí de l’Horta

carpa instal·lada a la vora del
pavelló hi haurà el “SantCrist
Tech”, on cada dia actuaran
dj’s de diferents estils musi-
cals.

El dissabte 7 de novem-
bre hi haurà l’actuació dels
grups “C.T.C.”, “Hotel
Cochambre” i “Loca
Histeria”, mentre que el diu-
menge tancaran les actuaci-
ons al Molí de l’Esquerrà, el
Festival FENM amb dife-
rents grups locals.

A la carpa del SantCrist
Tech, el divendres al vespre
actuaran els dj’s Juan Queija
vs  Ivan López, Narkotic
Dlux, Farles vs Pamies; el
dissabte 7 de novembre se-
ran els dj’s Kalero vs Tito
Ormo, Fatima Haiji vs
Hardrow fet Pablo
Guadalupe, Edgar Sanuy vs
S.O.L.I.S i el diumenge tan-
caran les sessions els Dj’s
Lluís Ribalta vs Núria Nieto,
David Cortés vs Lex go,
Choose vs Loopin.

d’Amunt de la capital de la
Noguera.

Els concerts comença-
ran el divendres 6 de novem-
bre amb l’actuació de “Ma-
laguanyats”, “Fundación No
hay manera”, i “La niña del
exsurfista”.

Paral·lelament, en una

Hotel Cochambre actuarà el dissabte dia 7 a la Carpa Jove

El grup local Malaguanyats actaurà el divendres dia 6

>> DIUMENGE dia 8

9 h. Concurs de Pesca de Festa Major
als marges del riu Segre, organitzat per
la Societat de Pescadors Esportius de
Balaguer.

09.30 h. Partit de bàsquet categoria
cadet masculí B entre CB Balaguer i
CB Andorra al pavelló poliesportiu.

10h. 2on Concurs de Billar a tres
bandes “Ciutat de Balaguer”,
organitzat per l’Associació de la Gent
Gran la Noguera, al restaurant Cal Pere
i Paqui.

10.45 h. Ballada de gegants i
capgrossos acompanyats de la
Cucafera i els Grallers de Balaguer, per
diferents carrers de la ciutat. Sortida
des de la Plaça del Mercadal.

11 h. Mostra de Bonsais al vestíbul de
l’Ajuntament, organitzada pel Club
Bonsai Balaguer (fins a les 20h).

11 h. Partit de bàsquet categoria mini
masculí entre CB Balaguer i CB Alpicat
i partit de bàsquet categoria mini
femení entre CB Balaguer i CB Alta
Ribagorça al pavelló poliesportiu.

12 h. Concurs Nacional de Colles Sar-
danistes, amb la Cobla Orquestra
“Selvatana”, a la Plaça Mercadal.
Partit de futbol categoria amateur en-
tre CF Balaguer i CF Almenar al Camp
Municipal d’Esports.
Final absoluta del Campionat Social
del Club Tennis Balaguer a les matei-
xes instal·lacions del club.

>>>
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La Pirotècnia Igual serà la responsable

de l’espectacular Castell de Focs

Castell de Focs

Esperat per tothom,
grans i petits, i per gran quan-
titat de veïns dels pobles de
la comarca de la Noguera,
que s’apleguen al voltant del
riu Segre, el diumenge 8 de
novembre a partir de les 21
hores, començarà l’especta-
cle pirotècnic del Castell de
Focs, a càrrec de la Pirotèc-
nia Igual.

Enguany, i per segona ve-
gada, els Focs es tiraran des
de la nova passarel·la
peatonal, que uneix la zona
dels Països Catalans i l’Avin-
guda Francesc Macià, per tal
de gaudir, durant mitja hora
aproximadament, d’un es-
pectacle de llum i soroll es-
pectacular.

Mitja hora de traques,
coets que s’enfilen i clouen
amb una sorollosa traca, se-
nyalant la festa.

Tindrà lloc el diumenge 8 de novembre, a partir de
les 9 del vespre, a la passarel·la peatonal que uneix
l’Avinguda Països Catalans i Francesc Macià

>> DIUMENGE dia 8

12.30 h. Partit de bàsquet categoria
sènior masculí B entre CB Balaguer i
CB Mollerussa al pavelló poliesportiu.

17.30 h. Concert de Festa Major, amb
l’orquestra Selvatana al nou pavelló.

18 h. Projecció de la pel·lícula “Cher
Ami” al Teatre Municipal.

19.30 h. Ball de tarda amb l’Orquestra
Selvatana al nou pavelló.

21 h. Castell de Focs artificials als
marges del riu Segre.

23.30 h. Ball de Nit amb l’Orquestra
Selvatana, al Nou Pavelló.

24 h. Festival FENM amb els grups
locals de Balaguer al pavelló del Molí
de l’Esquerrà.
Actuació dels dj’s Lluís Ribalta vs Núria
Nieta, David Cortés vs Lex go, Choose
vs Loopin a la carpa Sala Club.

>>>



12>> FESTES DEL SANT CRIST 2009

La gent gran protagonista de la Festa

Major 2009 amb moltes activitats

Campionat de Petanca per la Festa Major

L’Associació de la Gent
Gran de Balaguer i de la No-
guera participa, cada cop
més en l’organització de dife-
rents actes durant les Festes
del Sant Crist.

La primera de les actuaci-
ons és l’Ofrena Floral de la
Gent Gran del divendres a la
tarda, i acte seguit el ball de
la Gent Gran amb l’Orquestra
“The Paradise”.

Durant el cap de setma-
na organitzen diferents com-
peticions esportives de
petanca, bitlles i billar, a les
diferents instal·lacions prepa-
rades per aquestes activitats.

Enguany, la Colla Sarda-
nista Castell Formós de l’As-
sociació de la Gent Gran ac-
tuarà durant el Concurs de
Colles Sardanistes del diu-
menge al migdia.

La Gent gran participa en activitats com l’Ofrena
Floral de la Gent Gran, el Ball, la petanca, les
bitlles, el billar, i les sardanes

>> DILLUNS dia 9

09.45 h. Sortida des de l’Ajuntament
de la Corporació Municipal cap al
Santuari del Sant Crist, per assistir a
la Missa Solemne, acompanyats
també pels Macers, Gegants i
Capgrossos i la Cobla Ciutat de
Cervera.

10.30 h. Autosacramental de l’arribada
del Sant Crist a la ciutat de Balaguer,
presentat per les Germanes Clarisses i
dirigit per Fray Gerardo Sarapura, i amb
la col·laboració de l’Escola de Dansa
Montse Miret, al Reial Santuari del
Sant Crist.

11 h. Missa solemne celebrada al Reial
Santuari del Sant Crist, en honor al
patró de la ciutat de Balaguer.

11 h. Mostra dels pergamins amb
segell de Balaguer, restaurats per
l’Arxiu Comarcal de la Noguera. Lloc
d’exposició,  al mateix Arxiu
Comarcal. (Horari de la mostra: d’11 a
13 i de 18 a 20h).

>>>
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Una àmplia oferta de firetes s’instal·la

al recinte firal davant del Pavelló
El recinte de les firetes,

ubicat al davant del pavelló
polivalent a la zona
d’Inpacsa, omple de llum i
color la ciutat de Balaguer
durant la tarda-nit de qual-
sevol dels dies de la Festa, i
els cavallets, els cotxes de
xoc, les muntanyes russes i
el popular tren de la bruixa,
les tómboles i barraques de
tir i tot tipus d’atraccions,
intenten atreure tota aquella
gent que es passeja, obser-
vant els més petits com gau-
deixen d’unes atraccions
que no tenen la resta de l’any
i per tant competint, en la
mesura que poden amb la
resta d’activitats.Les Firetes al recinte firal davant del pavelló

Més d’un centenar de bonsais a la

Mostra del diumenge 8 de novembre
Com cada any, el diu-

menge 8, el Club Bonsai
Balaguer organitza una
Mostra de Bonsais al vestí-
bul de l’Ajuntament que po-
drà contemplar-se des de les
11 del matí fins a les 8 del
vespre.

Vist l’èxit de la passada
temporada, aquest any faran
un altre Curs de Bonsais.
Tots aquells que es vulguin
apuntar ho podran fer durant
la mostra a l’Ajuntament o
bé telefonant al 696328334.

Un any més, les firetes delectaran als més menuts
amb tota una sèrie d’atraccions per totes les edats

Mostra de Bonsais

>> DILLUNS dia 9

12 h. Final de veterans del Campionat
Social del Club de Tennis Balaguer a
les mateixes instal·lacions del club.

12.30 h. Ballada de Gegants i
Capgrossos a la Plaça Mercadal,
davant de l’Ajuntament, acompanyats
per la Cobla Ciutat de Cervera.

13 h. Ballada de sardanes a càrrec de
la Cobla Orquestra Maravella, a la
Plaça Mercadal.

17.30 h. Concert de festa major amb
l’Orquestra Maravella, al nou pavelló.

18 h. Espectacle infantil “Mal de
closca” de Jordi Palet i Puig,a l Teatre
Municipal. Edat recomanada entre 3 i
6 anys. Entrada gratuïta.

19.30 h. Ball de fi de festa amb l’Or-
questra Maravella, al nou pavelló.
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Firauto 2009 no nota la crisi i supera

les vendes de l’edició de l’any passat
El certamen firal Firauto

2009, celebrat el tercer cap
de setmana d’octubre a
Balaguer, va superar les
previsions i va vendre més
vehicles que en les darre-
res edicions d’aquesta fira
dedicada al vehicle d’oca-
sió.

Els expositors van
mostrar un any més la seva
confiança en aquest certa-
men, omplint de gom a
gom el pavelló firal de la
capital de la Noguera, i la
carpa annexa, amb una ex-
posició de més de 250 ve-
hicles per a tots els gustos
i possibilitats econòmi-
ques d’adquisició.Firauto va omplir els més de 3.000m2 d’exposició

Josep Ma Morell serà fill adoptiu de

Balaguer, el proper 13 de novembre
El gastrònom i escriptor

Josep Maria Morell i Bitrià
serà nomenat Fill Adoptiu de
Balaguer, en el decurs d’un
acte que tindrà lloc el proper
divendres 13 de novembre a
la sala d’actes de l’Ajunta-
ment de Balaguer, a partir de
les 20,30 hores.

Durant l’acte de la con-
cessió, actuarà el grup de
Cambra Trio Florestan, gen-
tilesa de l’Obra Social de
Ibercaja i l’homenatjat oferi-
rà un refrigeri als assistents.

El certamen tanca portes amb una valoració positiva
per part dels expositors que omplien el recinte

Josep Maria Morell amb un dels seus llibres

Aquesta tardor s’ha
constituït a Balaguer la
plataforma ciutadana
Balaguer Decideix, que
serà l’encarregada
d’organitzar una
consulta com la que es
va fer a Arenys de Munt.

La plataforma no està
vinculada a cap formació
política, i hi ha persones
de totes les ideologies i
sensibilitats, però amb el
comú denominador
d’estar a favor de donar
la veu als ciutadans de
Catalunya perquè es
pugui decidir a les urnes
el seu futur. A Balaguer
està previst organitzar la
consulta al voltant de
Sant Jordi de l’any que ve,
i durant aquests mesos la
plataforma organitzarà
tota mena d’actes.

Balaguer Decideix, vol fer la
consulta popular del futur de
Catalunya l’abril del 2010

Balaguer

La Plataforma creada
aquesta tardor, té
previst realitzar la
consulta als voltants
de Sant Jordi
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Coincidint amb
aquesta primera dècada
d’existència professional
d’ATT assessors, i ba-
sant-se en l’esperit d’in-
novació i superació de
l’empresa, han fet un nou
pas endavant amb el
compromís que s’havien

fixat per donar un millor
servei als seus clients, i
han realitzat unes impor-
tants ampliacions en les
seves instal·lacions, utilit-
zant més de 500m2 d’ofi-
cines totalment renova-
des i amb una nova imat-
ge vanguardista i alhora
pràctica per a treballar.

En definitiva, hi han
hagut un bon nombre de
canvis substancials, amb
la idea de portar a terme
els seus principis d’em-
presa d’atenció total-
ment individualitzada i
personal amb els seus
clients.

Han ampliat les seves
instal·lacions, ocupant més de
500 m2 d’oficines

Durant el passat mes
de juny, les obres de
remodelació i
ampliació van estar
acabades

El despatx professional ATT assessors

compleix 10 anys a Balaguer
ATT assessors arriba a una dè-

cada de trajectòria empresarial a
Balaguer i a la província de Lleida.

Els seus diferents departa-
ments professionals, com són el
fiscal, el comptable, laboral, mer-
cantil, jurídic i el departament d’as-
segurances, han treballat d’una
forma ascendent al llarg d’aquests
anys, i prova d’això ha estat la
confiança que els hi han demos-
trat els seus clients, i tal com ma-
nifesten els seus responsables
“Han estat tots i cadascun dels
nostres clients els que han fet
possible que ATT ASSESSORS
s’hagi consolidat en aquests deu
anys com una de les assessories
de referència a Balaguer i la pro-
víncia de Lleida”.

L’èxit com a  professionals ha
estat assolit gràcies a la seva filo-
sofia d’empresa basada en dos
principis fonamentals: el comptar
amb un equip humà especialitzat
i amb la màxima preparació, diri-
gits per professionals de recone-
guda experiència en cadascuna de
les àrees i departaments, i paral·-
lelament una atenció al client to-
talment individualitzada i perso-
nal, la qual cosa els hi permet co-
nèixer les particularitats de cadas-
cun d’ells i d’aquesta manera pren-
dre les decisions més adequades
en cada cas.

La trajectòria professional d’aquest despatx
ha fet que el seu nom s’hagi consolidat
arreu de la província de Lleida

Les oficines es troben al carrer Barcelona, 69-71, en la

zona de l’eixample de Balaguer

Amb aquesta ampliació ATT utilitza

més de 500m2 d’instal·lacions
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Realitzen un seminari de creació i gestió

d’empreses innovadores a Balaguer
L’Oficina Jove la Nogue-

ra-Balaguer ha acollit  del 27
al 30 d’octubre, el seminari
de creació i gestió d’empre-
ses innovadores.

Es tracta d’una acció gra-
tuïta organitzada pel Centre
Europeu d’Empreses i Inno-
vació de Lleida i l’Ajuntament
de Balaguer per tal de dotar
als participants dels conei-
xements i les tècniques bà-
siques per a desenvolupar
projectes empresarials inno-
vadors.Un moment del curs

Sopar de l’Associació per la lluita

contra el càncer de la Noguera
El proper dissabte, 21 de

novembre, l’Associació per
la lluita contra el càncer de
la Noguera organitzarà, en-
tre les diverses activitats que
organitzen durant l’any, un
sopar que es celebrarà al res-
taurant El Faro de Balaguer,
per tal de recaptar fons diri-
gits a aquesta malaltia.

Recordar que l’Associa-
ció per la lluita contra el càn-
cer també organitza un so-
par de primavera per recap-
tar més diners.

El passat diumenge,
25 d’octubre, la Residèn-
cia Geriàtrica de Sant
Domènec va celebrar
l’aniversari del centre que
enguany ja arriba als 27
anys.

La festa començà pel
matí amb una Missa per
als residents, socis i
simpatitzants de la

residència a l’església de
Sant Domènec, seguida
d’un dinar de germanor i
l’homenatge als residents
amb lliuraments d’obse-
quis per part de la
residència, l’ajuntament
de Balaguer, el Consell
Comarcal de la Noguera

L’acte més destacat i
emotiu va ser l’home-
natge als residents que
durant l’any 2009 han
complert 80 anys i també
als nouvinguts durant el
mateix any majors de 80
anys. En total es van
homenatjar 15 residents
que complien aquests
requisits.

La Residència Sant Domènec
celebra el seu 27è aniversari
amb els seus residents

Aniversari de la Residència Sant Domènec

Es va retre homenatge
als residents que
enguany han complert
els 80 anys i als nou
residents

El sopar es celebrarà a Balaguer
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Creu Roja continua amb els cursos de

formació per al col·lectiu d’immigrants
L’Associació Gastro-

nòmica i Cultural del Com-
tat d’Urgell lliurarà, el pro-
per dilluns 9 de novembre,
el Caragol d’Or 2009, a l’Es-
cola d’Hoteleria i Turisme
La Caparrella de Lleida.

El Caragol d’Or es lliu-

ra anualment a la perso-
na, institució, o establi-
ment que ha destacat
durant els anys per la
seva trajectòria en pro de
la difusió de la cultura
gastronòmica a les terres
de Lleida.

El proper 9 de novembre es
lliura el Caragol d’Or 2009

Caragol d’Or 2009

Inauguració del Curs

Com ja fa uns quants
anys, el passat dia 5 es va
inaugurar el curs per a im-
migrants de Creu Roja.
Aquest és el tercer any que
les classes s’imparteixen a
la Plaça Sant Salvador, un
local més adient i amb més
avantatges pels alumnes.

La inauguració va estar
presidida per l’Alcalde
Miquel Aguilà, acompanyat
per la regidora de l’àrea de la
dona i serveis socials,
Montse Serra.  Les matèries
que es donen en aquests

cursos són  llengua catalana
i castellana, cultura general,
geografia, normes bàsiques
d’adaptació a la cultura
catalana i europea; a més,
cada trimestre, es tracta un
monogràfic sobre un tema
d’actualitat que els pot
interessar.

L’Alcalde va destacar la
voluntat de tot aquest
col·lectiu de nois i noies en
voler integrar-se en la nostre
societat, tot i l’esforç que
han de fer  per assistir a les
classes donada la seva gran
mobilitat per anar a buscar
feina allà on convingui.

El Curs va estar
inaugurat per l’Alcalde
Miquel Aguilà i la
regidora de Serveis
Socials, Montse Serra



18>>

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

B A L A G U E R

L’experiència de Balaguer presentat al

IV Congrés Nacional Thao de Monzón

Els passats dies 27 i 28
d’octubre va tenir lloc a la
població de Monzón (Osca)
el IV Congrés Nacional
Thao.

Aquest congrés va tenir
com a població convidada la
ciutat de Balaguer, que va
presentar, juntament amb la
ciutat de Martorell, la seva
experiència dins del
programa Thao des del seu
inici a finals de l’any 2008.

Una delegació de
l’Ajuntament de Balaguer,
encapçalada per l’alcalde de
la ciutat, Miquel Aguilà, el
regidor d’esports, Juanjo
Tenorio, el cap local del

programa, Francesc Almira,
i el director del Servei
Educatiu de la Noguera,
Joan Arjona, van ser els
encarregats de presentar els
projectes duts a terme a la
ciutat, durant el congrés.

Amb l’inici del curs
escolar 2009-2010, el
Programa Thao arriba a un
total de gairebé 40 municipis

Balaguer va presentar la seva experiència

amb el programa Thao

de vuit comunitats
autònomes, i a una població
total de gairebé 2 milions
d’habitants.

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

Pel que fa a la nostra
ciutat, on el Programa Thao
amb la col·laboració de
l’Ajuntament s’està
desenvolupant des de
setembre 2009, seran més de
1.700 infants els que
participaran en les diferents
activitats preparades per
aquest curs, per millorar els
seus hàbits alimentaris.

Balaguer present en el IV Congrés Nacional Thao

Una delegació de
Balaguer va presentar el
programa Thao i les
diferents activitats
realitzades a Balaguer

Tot ja és a punt per
tal de donar el tret de sor-
tida al projecte “Camina
amb el Cap, nosaltres
caminem, i tu? Dins el
programa PAFES que
està liderat per l’àrea Bà-
sica de Salut de Balaguer
i on hi col·labora l’ajun-
tament  en les seves regi-
dories de salut i esport.
Finalment, atès a la bona

acceptació per part dels
usuaris s’han progra-
mat dues sortides, una
els dimecres, en horari
de matí concretament a
les 11 en punt, i l’altra,
els dijous a les 16 h. Els
primers dies seran el di-
mecres dia 18 i el dijous
dia 19 i es preveu sortir
cada setmana fins a fi-
nals de maig.

“Camina amb el Cap,
nosaltres caminem, i tu?”

CAP II de Balaguer
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Montgai acull la 3a Trobada dels Amics

del Motocross amb 80 participants
El Grup d’Acció Local

Noguera-Segrià Nord ha
previst realitzar unes xer-
rades informatives per as-
sessorar sobre el progra-
ma d’ajudes comunitàri-
es del programa Leader
de cara a la creació d’em-

preses al territori rural.
La primera de les xer-

rades que es portarà a ter-
me des del Consell Co-
marcal de la Noguera,
amb seu a Balaguer, s’in-
clou en el curs Creació i
Gestió d’Empreses.

Xerrades informatives sobre
els ajuts del programa Leader

Consell Comarcal de la Noguera

Trobada dels Amics del Motocròs a Montgai

Montgai va celebrar la 3a
Trobada d’Amics del
Motocròs. Com a novetat
principal cal dir que enguany
hi van participar més expilots
de les comarques de Lleida
com Josep Colomina de
Mollerussa o Josep
Armengol de Bellpuig.

Tot i això, la trobada tam-
bé va comptar amb la pre-
sència de Francisco Lancho,
Domingo Gris i Joan
Riudalbàs, entre d’altres.
Durant tot el matí una vinte-
na de pilots van practicar

entrenaments al circuit El
Cluet. A continuació, unes
vuitanta persones van cele-
brar un dinar de germanor a
la sala Ateneu. Allí hi havia
una exposició de fotografi-
es i records dels diferents
campionats de motocròs
que es van celebrar a

Montgai entre els anys 1966
i 1986.

Segons  Jaume Gilabert,
aquesta nova temporada es
vol que el motocròs de
Montgai es converteixi en un
referent pel que fa als entre-
naments oficials d’aquesta
modalitat.

En l’edició d’enguany hi
van participar més
expilots de Lleida com
Josep Colomina o Josep
Armengol
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Una delegació del Govern de Flandes

visita l’Oficina Jove de la Noguera

L’Ajuntament de
Bellcaire va commemorar
el passat diumenge els 30
anys d’ajuntaments de-
mocràtics, amb la presèn-
cia del delegat de la Ge-
neralitat a Lleida, Miquel
Pueyo. Durant l’acte es va
retre homenatge als seus

quatre alcaldes democrà-
tics, Joan Solé, Xavier
Nart, Xavier Torres, i l’ac-
tual alcalde Xavier Bergé,
i a les 65 persones que
han estat regidors i regi-
dores durant aquestes le-
gislatures democràti-
ques.

Bellcaire celebra els 30 anys
d’ajuntaments democràtics

Bellcaire d’Urgell

Visita de la delegació de Flandes

El dia 20 d’octubre una
delegació del Govern de
Flandes va visitar l’Oficina
Jove de la Noguera-Balaguer,
en el marc de l’Acord de Co-
operació entre Flandes i
Catalunya 2008-2010.

El motiu de la visita fou
el coneixement del
desenvolupament de les
polítiques locals de joventut
amb l’objectiu de tenir una
visió de la legislació i els
instruments que els nivells
flamencs i catalans han
desenvolupat i estan
desenvolupant per donar
suport i estimular la política
de joventut local; també per
conèixer el rol de
l’administració en el control
i l’avaluació dels plans locals
de joventut i tenir un
intercanvi sobre els
mecanismes de suport.

El motiu de la visita va ser per conèixer d’a prop les
polítiques locals de joventut i quins instruments
s’utilitzen pel seu desenvolupament
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La Noguera rebrà més de 124.000

euros pels serveis de Joventut

La Secretaria de Joven-
tut subvencionarà amb
1.333.542,66 euros durant els
propers dos anys els onze
consells comarcals de Lleida
per impulsar les polítiques
de joventut al territori.

Els convenis que faran
efectius aquests ajuts els va
signar a Lleida el secretari de
Joventut, Eugeni Villalbí
amb els presidents dels
onze consells comarcals de
la demarcació.

La concessió d’aquests
ajuts s’emmarca en el pro-
cés de desplegament del Pla

als municipis petits dinou
tècnics compartits repartits
per les onze comarques.

En aquest sentit, els
ajuts garantiran que cada
comarca  disposi d’un
Servei Comarcal de Joventut
que, sota la direcció d’un
responsable, serà l’en-
carregat de dirigir,  coordinar
i avaluar els programes
recollits al Pla Comarcal de
Joventut.

Aquests plans d’ac-
tuació,  recullen tots els
programes adreçats als
joves i s’elaboren atenent a
l’especificitat del territori,
permeten oferir assesso-
rament i suport tècnic als
ajuntaments i promouen
l’elaboració de plans locals
de joventut per les diferents
poblacions.

Nacional de Joventut. Ser-
veixen perquè els municipis
més petits i que no dispo-
sen de prou recursos puguin
desenvolupar les seves prò-
pies actuacions en matèria
de joventut.

Part d’aquestes subven-
cions es destinen a la con-
tractació de tècnics compar-
tits que contribueixen a la
creació de llocs de treball en
matèria de joventut. A cada
consell comarcal hi ha el tèc-
nic responsable de l’Oficina
de Serveis a la Joventut i, a
més a més, per donar suport

Ajuts de la Generalitat per les Oficines de Joventut

Signat un conveni entre la Secretaria de Joventut i
els 11 Consells Comarcals de les Terres de Lleida,
que percebran 1.333.542 euros els propers dos anys

El Consorci del
Montsec iniciarà a
començaments del 2010
la construcció d’un centre
d’interpretació del
Montsec al municipi
d’Àger, que estarà ubicat
en la parcel·la al peu de la
C-12 al seu pas pel tram
urbà, al encreuament
amb el camí del Calvari
(que duu al COU i a
l’OAdM), davant del parc
de Bombers.

A banda del centre
d’interpretació, l’edifici

també acollirà la seu del
Consorci del Montsec.

Des de la seva
constitució, aquest ens i
els seus treballadors
ocupen un espai a
l’Ajuntament d’Àger.

L’actuació té un
pressupost de 1.235.045
euros, que s’executarà en
dos fases.

La primera s’iniciarà
els primers mesos de
l’any vinent. Els 749.153
euros amb què compta
serviran per a fer l’edifici i
habilitar els serveis
principals.

La segona fase
comprendrà els
equipaments i els acabats.

Les dependències
tindran tres plantes, que
sumaran 567 m2 de
superfície útil.

Àger tindrà un nou Centre
d’Interpretació del Montsec a
partir del proper any 2010

Projecte del nou centre d’Interpretació del Montsec

El nou edifici de 567
metres cuadrats
també acollirà la seu
del Consorci del
Montsec
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Graven un programa de “Caçadors de

bolets” al Celler de l’Arnau de Montsonís
El passat 21 d’octubre,

els realitzadors del progra-
ma de Televisió de
Catalunya, “Caçadors de
bolets” van gravar un dels
seus programes que s’eme-
trà properament, al Restau-
rant El Celler de l’Arnau de
Montsonís.

Els bolets utilitzats en els
plats cuinats pel programa
televisiu de TV3, van ser re-
collits per un col·lectiu de
sordomuts de Catalunya,
que van venir a buscar els
bolets pels boscos dels vol-
tants de Montsonís, prop
d’Artesa de Segre a la zona
del Segre mitjà.

Els bolets recollits du-
rant la gravació del progra-
ma han estat cuinats amb
carn de conill ecològica cri-
ats a la nostra comarca.

La cuinera del restaurant
El Celler de l’Arnau de Mont-
sonís Carina Buixant, va ser
l’encarregada de posar-se
davant dels fogons amb el
conill acompanyat de rove-
llons, llenegues, camagrocs
i ceps.

El programa “Caçadors
de bolets” dedicat a aquesta
zona de la comarca de la No-
guera, s’emetrà durant
aquest mes de novembre.

El motiu de que s’acom-
panyen els bolets amb carn
de conill, no és altre que la
tasca de difusió d’aquest
restaurant en el consum del
conill.

Anteriorment, El Celler

de l’Arnau ja havia gravat un
programa monogràfic per
TV Lleida sobre el conill i en
el que es va guisar diferents
plats amb conill.

També en el mateix res-
taurant ja s’havia acollit la

El programa s’emetrà durant aquest mes de novembre

presentació del llibre “La cui-
na del conill” de la col·lecció
Catxipanda, de Pagès Edi-
tors, obra del reconegut gas-
trònom i escriptor de
Balaguer, Josep Maria Mo-
rell.

El Restaurant El CeLler de l’Arnau de Montsonís va
cuinar un plat de carn de conill ecològica amb
rovellons, llanègues, camagrocs i ceps

Un total de 18 perso-
nes amb les seves respec-
tives parelles, que van
néixer i/o viuen a
Menàrguens,  es van tro-
bar el passat dia 24 d’oc-
tubre a Menàrguens per
tal de celebrar que aquest
any feien 50 anys.

La comissió organit-
zadora va organitzar  tot
un seguit d’activitats que
va consistir en un itinera-
ri  pel poble, tot visitant la
planta d’àrids Sorigué,
l’ermita de Santa Creu, la

bodega de vi de Casa
Patau on es va lliurar als
assistents una botella  de
vi etiquetada amb un ana-
grama commemoratiu de
la diada.

A continuació planta-
ren tots un arbre, visitaren
les escoles on també se’ls
va lliurar una orla escolar i
finalment van ésser ate-
sos, a l’ajuntament, per l‘al-
calde de la vila el qual els
hi va fer a mà un pergamí
amb els noms de totes les
persones que van néixer
a Menàrguens.

La festa va acabar amb
un dinar de germanor al
Càmping de Sant Llorenç
i l’entrega d’obsequis per
a tots els assistents i tam-
bé una mica de música i
ball per a tots els assis-
tents.

Trobada de la generació del
1959 de Menàrguens, el
passat 24 d’octubre

Nascuts al 1959 a Menàrguens

La Trobada va estar
repleta d’actes
festius i culturals per
tots els assistents el
passat 24 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

L E C T U R A

La Biblioteca de Balaguer us recomana

la lectura dels següents llibres

Sota aquest original
títol, s’amaga una novel·la
epistolar sobre els llibres i
la lectura. L’obra ens situa
al Londres de postguerra,
concretament, entre el 8 de
gener i el 17 de setembre
de 1946. Hi ha l’intercanvi
epistolar entre diversos
personatges, sent Juliet
Ashton la protagonista
principal. L’escriptora cerca
un tema per a la seva
propera novel·la. Per mitjà
de la carta d’un habitant de
l’illa de Guernsey (al canal
de la Mànega), entra en
contacte amb els mem-
bres d’una curiosa societat
literària nascuda durant
l’ocupació nazi, i decideix
desplaçar-se a l’illa per
conèixer de primera mà els
seus singulars habitants i
vivències durant la guerra.

La societat literària i

de pastís de pela de

patata de Guernsey
Autor: Mary Ann Shaffer
Gènere: Novel·la

Estan bojos, aquest

catalans: com ens

veuen els nopuvinguts
Autor: Maialen Arriaga

Gènere: Relats

Segueix el fil
Autor: Deborah Brown
Gènere: Infantil fins a 6
anys

Els catalans fem
coses ben estranyes.
Potser nosaltres estem
acostumats que les
nostres coses són com
són. Però els nous
catalans, arribats d’arreu
del planeta, tenen altres
maneres de ser, de fer i
de relacionar-se. En
aquest llibre ens parlen de
les coses estranyes que
fem i que els «indígenes»
catalans ja no veiem, de
tan vist com ho tenim.

El programa «Un lloc
estrany» de TV3, va acon-
seguir un gran seguiment
popular. Ara, recollint el
bo i millor del programa,
les autores han escrit
aquest esplèndid retrat
de Catalunya i els
catalans, carregat de bon
humor.

A la coberta del llibre ja
veiem de què es tracta: un
paquet sorpresa. I què en
surt, d’aquest paquet? Un
nen, un conillet i un paquet
del qual surt un fil disparat
que haurem de seguir al
llarg del llibre.

Un llibre molt visual de
colors llampants, amb
barreja de tècniques (la
fotografia pel nen i el fil, la
il·lustració pel conillet i
altres elements de la casa),
els desplegables (pocs,
però ben triats), la clau que
penja com si fos un punt
de llibre, les diferents
tipografies...

Tot plegat fa d’aquest
llibre un autèntic «desper-
tador» dels sentits, ideal
per a infants, que al mateix
llegir els sorprenguin amb
diversitats.

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

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

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
Conversa 2009

Corrien anys de fe, ara antiquíssims,
des d’altres mars vingut i Segre amunt,
i aquí des d’aleshores hi germinen
valors i benaurança amb Vos vinguts.

Del cel majestuós, del fons dels dies,
Sant Crist Nostre Patró, vetlleu els plans,
cureu neguits del cor i malalties,
repòs doneu als pobles, goig i pau.

Moments del cel, dolceses exquisides,
arrels d’amor filtrant fins a les llars,
orgull de ser el poble que escollireu,
del do d’haver-nos fet sempre costat.

Honor, no vanitat, distingidíssim,
ressò de l’absolut ens heu deixat,
a Vos la gratitud doncs decidireu,
per sempre més ser Vos nostre estendard.
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El Duo Mediterrani incia el Cicle de

cambra als Museus, a Balaguer

El dissabte 24 d’octu-
bre, a  2/4 de 12 del mig-
dia va tenir lloc la primera
sessió d’activitats em-
marcades en el projecte
Nascuts per Llegir orga-
nitzada per la Biblioteca
Margarida de Montferrat.

Més de cinquanta

persones, entre adults i
infants, van estar atents
als contes, jocs i cançons
de la conta-contes Clara
Gavaldà que va cantar
cançons per a tots
conegudes, i va explicar
diferents contes també
coneguts.

La biblioteca inicia les
sessions de Nascuts per Llegir

Nascuts per llegir

Concert al Museu

El passat divendres 16
d’octubre i al Museu de la
Noguera, a Balaguer, es va
iniciar del Cicle de Cambra
als Museus organitzats per
l’Orquestra Simfònica Julià
Carbonell de les Terres de
Lleida amb la col·laboració
dels diferents museus de la
zona de ponent.

El Duo Mediterrani,
format per Fedra Borràs
(flauta) i Pablo Despeyroux
(guitarra) van ser els
encarregats de donar inici a
aquest cicle.

Aquesta formació
nascuda l’any 2003, han
actuat en nombrosos
auditoris d’arreu de
Catalunya, amb un repertori
variat i amè, combinant
música popular i culta amb
obres de Celso Machado,
Astor Piazzola, entre d’altres.

Al Museu de la Noguera va iniciar-se el cicle de
concerts de Música de Cambra a càrrec de músics
de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell
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• Especialitat en esportistes

• Exploracions adults/infants

• Estudis computeritzats de

la marxa

• Plantilles personalitzades

• Cirurgia ungueal

• Control a diabètics
Av. Pere III, núm. 10-13 alt. 1r A
BALAGUER • Tel. 676 08 33 28
HORES A CONVENIR

• Ulls de poll

• Ungles clavades

• Berrugues

• Reflexologia

110 alumnes de Gaspar de Portolà

visiten la granja Torre Santamaria

Un total de 110 nens i
nenes, alumnes d’educació
infantil del Centre Educatiu
Gaspar de Portolà de
Balaguer, van visitar el pas-
sat divendres 23 d’octubre
una de les granges de va-
ques més gran i moderna de
l’Estat Espanyol, ubicada al

pogut veure des del
naixement d’un vedell fins
que aquest arriba a l’edat
adulta, així com les
instal.lacions necessàries
per produïr llet: la zona de
recria, la de tractaments de
residus, la zona de sitges, les
naus de vaques productores
i la sala de munyir; tot
controlat per processos
informàtics i tecnologia
punta on s’enregistren les
dades individuals de cada
animal.

La visita, molt divertida i
educativa per als infants, va
estar amenitzada amb un
vídeo sobre el cicle vital de
la vaca.

A més a més  els nens
van ser obsequiats amb
gorres de Torre Santamaria,
brics de cacaolat gentilesa de
la fàbrica Puleva El Castillo
de Mollerussa i un detall de
l’oficina comarcal de la
Noguera del DARP.

terme municipal de Balaguer
i de nom Torre Santamaria.

Prèviament a la visita es
va fer a les aules un treball
interdisciplinari per part de
l’equip docent d’educació
infantil del centre.

Durant la seva visita els
nens de P3, P4 i P5 han

Un monent de la visita a la Granja

Granja Torre Santamaria

El 19 d’octubre
tingué lloc, a la Biblioteca
Margarida de Montferrat
de Balaguer, la xerrada «El
Centre d’Observació de
l’Univers dins l’Any
Internacional de l’Astro-
nomia».

Aquesta activitat
comptà amb la presència
de Joan Camats, gerent
del Consorci del Mont-
sec, i d’en Salvador Ribas
director científic del Parc
Astronòmic del Montsec.

Joan Camats, va
donar la benvinguda a
tots els presents i va fer
una breu presentació del
Parc Astronòmic del
Montsec. Tot seguit, en
Salvador Ribas féu un
breu recorregut per la
història de l’astronomia i
explicà, als vint-i-tres
assistents a l’acte, el per
què del Parc Astronòmic
del Montsec, els motius
de la seva ubicació a Àger
i les funcions i tasques
que es desenvolupen en
un centre com aquest i
molt especialment, al
Centre d’Observació de
l’Univers, espai dedicat a
l’ensenyament i la divul-
gació de les ciències i
concretament de l’Astro-
nomia.

Xerrada sobre el Centre
d’Observació de l’Univers a la
Margarida de Montferrat

Xerrada a la Biblioteca Margarida de Montferrat

A càrrec del gerent
Joan Camats i del
director científic
Salvador Ribas del
Parc del Montsec
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El Museu de Balaguer acull una exposició

de dibuixos i esboços de Francesc Borràs
El proper dissabte 7 de

novembre, a les 19h, s’inau-
gurarà al Museu de la No-
guera l’exposició «De l’àni-
ma al paper. Dibuixos i es-
bossos de Francesc Borràs
(1891 – 1968)», produïda pel
Museu de la Noguera – Ins-
titut Municipal Progrés i
Cultura.

Francesc Borràs i Farràs
(1891-1968) va néixer i morir
a Balaguer, i va esdevenir al
llarg de la seva vida un dels
pintors  més coneguts de la
ciutat.

Després de diverses
exposicions sobre el fons
llegat l’any 1985, es va
començar a treballar en la
restauració d obres que
s’havien recuperat al taller
de l’artista. I ha estat a partir
d’aquestes obres d’art que
s’ha realitzat recentment un

Una de les obres de Francesc Borràs

L’exposició estarà a la Sala d’Exposicions temporals
del Museu de la Noguera des del 7 de novembre fins
el proper mes de febrer del 2010

estudi sobre l’essència del
procés creatiu de Francesc
Borràs.

La mostra pretén
apropar l’espectador a la
tècnica del pintor donant a
conèixer la seva
metodologia, pas a pas: des
de la idea primigènia traçada
damunt un tros de paper, o
una imatge fotogràfica amb
aires casuals, però darrera la
qual s’endevina la visió

d’artista, fins als primers
estudis de l’obra i la seva
execució final.

La mostra incorpora
també una sèrie
d’aquarel·les, dibuixos a
llapis i olis inèdits fins al
moment i que han estat
recentment restaurats al
Centre de Conservació i
Restauració de Béns
Mobles de la Generalitat de
Catalunya.

Un esbós del Pintor Borràs
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20 joves han participat al curs de

percussió a l’Oficina Jove de Balaguer
L’Oficina Jove La Nogue-

ra - Balaguer dins de les ac-
tivitats programades a
l’agenda trimestral jove oc-
tubre – desembre de 2009,
ha organitzat un curs d’ini-
ciació a la percussió per als
joves d’entre 15 i 35 anys de
Balaguer.

Una vintena joves han
participat en aquest curs,
que ha estat conjuntament
organitzat amb el grup de
percussió «Ban del pal», i ha
estat impartit pel mestre
Cidao Terim, on durant 6
hores els alumnes han après
els diferents instruments de
percussió, com sonen i com
es toquen.Curs de percussio

Anna Torres participa al cicle de sopars

del Cercle de Promoció Econòmica
Continuant amb el cicle

de sopars, organitzat pel
Cercle de Promoció Econò-
mica de Balaguer i comar-
ca, amb els diferents líders
de les formacions polítiques
del consistori de Balaguer,
el passat divendres va tocar
el torn a la cap de llista per
Iniciativa per Catalunya-
Verds, la regidora Anna Tor-
res.

Al sopar hi van assistir
una quarantena de perso-
nes que van poder dialogar
amb la líder ecosocialista.

El curs ha estat impartit pel mestre Cidao Terim
amb la col·laboració del grup Band del Pal

Sopar-Col·loqui amb Anna Torres

El proper dissabte 7
de novembre, i dins de la
programació de les Fes-
tes del Sant Crist, el Tea-
tre Municipal de
Balaguer acollirà el mu-
sical Brillantina (Grease
Tour), amb dues sessi-
ons, una de tarda, a par-
tir de les 18 hores, i la de
la nit, a partir de les 22
hores.

Brillantina, d’una du-
rada d’un parell d’hores
és un Concert musical
amb totes les cançons
en espanyol de la pel·-

lícula Grease i altres te-
mes dels anys 50. Un es-
pectacle on els artistes
que intervenen canten,
ballen juntament amb un
excepcional ballet.

Brillantina compta en
el seu repertori amb els
cantants Ana Doch,
Susana Matín de
Francisco, Ernesto
Santos Cuenca, José
María Sales i Javier
Prudencio Zorrilla, men-
tre que el seu ballet està
format per Esther
Guisado, Javier González,
Javier Martín Novillo,
Lourdes Moreno, Marta
Arnas, Goyo Gañán,
Javier Moreno, Sara
Vázquez, Ruben Martínez,
Adrian Blázquez, Paloma
Ochoa, Laura Vitores, Pa-
trícia Morales i Gemma
Cuadrado.

Arriba Brillantina al Teatre
Municipal de Balaguer, aquest
dissabte, 7 de novembre

Brillantina

Es faran dues
funcions del musical,
una a partir de les 6
de la tarda, i una a
les 10 del vespre
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Classificació

Tercera Divisió

1. Reus ...................... 24

2. Santboià ................ 23

3. Europa ................... 23

4. Hospitalet ............. 22

5. Llagostera ............. 20

6. Prat ........................ 20

7. Manlleu ................. 20

8. Palamós ................ 18

9. Cornellà ................ 17

10. Benavent ............ 16

11. Amposta ............. 14

12. Rapitenca ........... 14

13. Castelldefels ...... 12

14. Balaguer ............ 11

15. Blanes ................. 11

16. Vilanova .............. 11

17. Premià ................ 10

18. Pobla Mafumet ..... 9

19. Cassà ..................... 7

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

Propers encontres

08/11/2009 --  17h.

Camp Municipal de Blanes

Blanes| Balaguer
-------------------------------------

15/11/2009  --  17h

Camp Municipal de Balaguer

Balaguer| Premià

Golejadors del

C.F. Balaguer

1. Ermengol Graus .. 3

2. Genís Soldevila ... 3

3. Carlos Romero ... 3

4. Moi Nogareda .... 1

5. Marc Pujol ......... 1

6. Dani Redondo .... 1

7. J. Campabadal ... 1

8. Josep Figueres ... 1

9. Iban Parra .......... 1

10. Ramon Ribera .. 1

Dos gols de Genís
i Ramon no van ser su-
ficients per treure un
resultat positiu davant
el Prat, amb un marca-
dor de 2-3 al final del
partit.

Ara, el Balaguer
està obligat a treure un
resultat positiu al
camp del Blanes si no
es vol veure implicat a
la zona complicada.

Eduard Usall

El Balaguer vol aixecar el vol a Blanes

després de quatre derrotes consecutives

FUTBOL>>Els homes de

lluís Elcacho han entrat

en una dinàmica negati-

va de resultats amb 4

derrotes en els darrers 4

partits disputats

24/10/2009

HOSPITALET 3

BALAGUER 0

El Balaguer entrenat
per Lluís Elcacho no aixe-
ca el cap i després de per-
dre per 3-0 al camp de
l’Hospitalet, el passat diu-
menge va perdre a casa
davant el Prat per 2-3, des-
prés de remuntar el 0-1 ini-
cial amb dos gols de Genís
i Ramon, que no van ser
suficients, ja que el Prat
marcava el 2-2 de penalt i
s’enduia els tres punts en

L’entrenador dels bala-
guerins, Lluís Elcacho, va
queixar-se de l’actuació ar-
bitral que està patint
l’equip en els darrers par-
tits, dient que “ja és prou
difícil superar una dinàmi-
ca negativa de resultats,
perquè a més hi hagi actu-
acions arbitrals nefastes
contra els interessos del
Balaguer com els que hem
patit darrerament, especi-
alment davant el Prat”.

Els propers rivals del
Balaguer, Blanes, Premià i
Rapitenca estan en una si-
tuació molt semblant a la
del Balaguer a la zona mit-
ja-baixa de la taula
classificatòria. Aquesta si-
tuació fa que els partits si-
guin determinants de cara
al futur més immediat.

És necessari que el
Balaguer trenqui la seva di-
nàmica negativa i aconse-
gueixi un parell de resul-
tats positius consecutius

joc amb un tercer gol a fal-
ta de 12 minuts per la con-
clusió del partit.

Ara, els balaguerins
hauran d’intentar sumar
els tres punts en joc al
camp del Blanes, aquest
diumenge 8 de novembre,
abans de rebre al Manlleu
el proper dia 15, i de visitar
el difícil  camp de la
Rapitenca , el diumenge 22
de novembre.

Campabadal

01/11/2009

BALAGUER 2

PRAT 3

Genís lluitant una pilota

per tal de recuperar la con-
fiança i la moral d’uns ju-
gadors que tenen més qua-
litat de la que fins ara han
demostrat sobre el terreny
de joc.
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El Club Futbol Balaguer presenta tots

els seus equips d’aquesta temporada
FUTBOL>> Durant la
presentació dels equips
del Club Futbol Balaguer,
el club va voler retre un
homenatge al expresi-
dent de l’entitat Catalino
Tenorio, qui va ser presi-
dent en la dècada dels ‘90

i principis dels ‘00, havent
aconseguit, sota el seu
mandat, dos campionats
de tercera, dos sotscam-
pionats i la disputa de 4
play-off d’ascens, així
com un Campionat de la
Copa Catalunya.

Emotiu homenatge al
expresident Catalino Tenorio

Homenatge a Catalino Tenorio

Presentació dels equips del futbol base

El passat diumenge 18
d’octubre, es van presentar
els 15 equips que conformen
l’estructura del Club Futbol
Balaguer davant de l’afició i
els pares dels jugadors del
futbol base.

Un a un, tots els equips
van anar desfilant pel Camp
Municipal d’Esports en un
acte presidit per l’Alcalde de
Balaguer, Miquel Aguilà, el
president de la Federació Ca-
talana de Futbol, Jordi Ca-
sals i el president del C.F.
Balaguer, Carlos Galiano.

Tant Aguilà com Casals
van animar el club de la No-
guera a continuar treballant
amb els joves esportistes,
destacant la labor de la jun-
ta directiva i de l’esforç dels
pares per tirar endavant una
escola de futbol i tots els
equips de futbol base amb

la tasca d’una trentena d’en-
trenadors que dia a dia tre-
ballen amb els vora 250 ju-
gadors que formen part del
club.

Per la seva part, Carlos
Galiano va agrair la confiança
dels pares i dels jugadors en
la tasca del club.

FUTBOL>> Un total de
15 equips defensen els
colors de l’entitat
esportiva més antiga de
la capital de la Noguera
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Uns 700 participants superen les

previsions de la Ermitanyos 2009

BTT>>La prova de BTT,
Ermitanyos 2009, va superar
totes les previsions de parti-
cipació, amb 700 ciclistes
que van recórrer els 90 qui-
lòmetres de la ruta que pas-
sa per tres de les ermites de
la comarca de la Noguera,
amb sortida i arribada des de
Balaguer.

A partir de les 8 del matí,
els participants es van con-
gregar al parc de la Trans-
segre, i poc a poc van anar
sortint en direcció a la pri-
mera de les ermites, Cérvo-
les, al terme municipal d’Os
de Balaguer i que es troba a

23 quilòmetres de la capital
de la Noguera. Després d’un
esmorzar a base de pa, em-
botits i torró, els ciclistes van
continuar la ruta cap a
Vilanova de la Sal, per pujar
a l’ermita de Montalegre, la
segona de la ruta. Després
del descans necessari els
participants es van dirigir
cap a Sant Llorenç de

A Cérvoles es va repartir esmorzar per a tothom

Montgai, Camarasa, per rea-
litzar l’última de les ascensi-
ons a l’ermita de Sant Jordi.
Posteriorment la tornada
cap al parc de la Transsegre
de Balaguer on l’organitza-
ció va servir un total de 800
àpats, entre participants i
organitzadors.

Els organitzadors de la
prova estaven molt satisfets
per la nombrosa participació
i pel fet que no hi va haver
cap incident durant tot el
dia.

L’organització va agrair la
col·laboració de Protecció
Civil i de Creu Roja, que en
tot moment van col·laborar
amb els organitzadors per a
la total seguretat dels parti-
cipants. D’altra banda, el
dissabte a la tarda, 300 ciclis-
tes de Balaguer van partici-
par a la Festa de la Bicicleta,
organitzada per la regidoria
d’Esports de l’Ajuntament
de Balaguer.

Un moment de la prova Ermitanyos 2009

ERMITANYOS>>
L’Organització va servir
un total de 800 dinars
entre participants i
organitzadors

BILLAR>> El proper
diumenge 8 de novem-
bre, el restaurant Can Pere
i Paqui ubicat al polígon
Industrial Campllong de
Balaguer, acollirà el Se-
gon Concurs de Billar a
Tres Bandes “Ciutat de
Balaguer”, organitzat per
l’Associació de la Gent
Gran de la Noguera.

El Concurs s’iniciarà a
les 10 del matí, i està pre-
vist que l’Alcalde de
Balaguer, Miquel Aguilà
lliuri els premis un cop
acabat el campionat, a
partir de les 12 del mig-
dia. L’any passat va ser se-
guit per molts aficionats
i s’espera una bona assis-
tència de públic enguany.

Concurs de Billar a Tres
Bandes el 8 de novembre

Entrega de premis l’any passat



34>> E S P O R T S

Balaguer celebrarà la 29ena edició de

la Cursa Atlètica Sant Crist 2009
El proper dissabte 7 de

novembre, dins del progra-
ma de festes del Sant Crist
2009, es celebrarà la 29ena
edició de la Cursa Atlètica
del Sant Crist, organitzada
un any més per l’Ajunta-
ment de Balaguer i el Club
Atlètic Maratonians del
Segre, amb la col·laboració
de la Generalitat de
Catalunya, la Diputació de
Lleida, el Consell Comarcal
de la Noguera, la Guàrdia
Urbana de Balaguer, Protec-
ció Civil, Creu Roja i Ràdio
Balaguer.

La cursa començarà a
partir de les 16,30 hores
amb un doble recorregut, un
pels més ràpids de deu qui-
lòmetres i un pels més me-
nuts de 4 quilòmetres.

La sortida de la cursa es
farà des de l’Avinguda dels
Països Catalans (davant de
la passarel·la nova).

La distància de 4 quilò-
metres es dividirà en dues
categories, la de 9 a 11 anys
i la de 12 a 15 anys, mentre
que la distància de 10 quilò-
metres es dividirà en tres
categories, la de 16 a 24
anys, la de 25 a 40 anys i la
dels més grans de 41 anys.

Es lliuraran trofeus als
tres primers classificats de
cadascuna de les 5 catego-
ries, tant en la categoria
masculina com en la feme-
nina.

Els drets d’inscripció de
la cursa de 10 quilòmetres

són de 10 euros, mentre
que la inscripció a la cursa
de 4 quilòmetres és gratuï-
ta. L’organització acceptarà
inscripcions fins el dijous 6
de novembre a les 21 hores
o quan s’arribi als 300 parti-

Cursa Atlètica del Sant Crist

cipants. Les inscripcions a
la cursa infantil es podrà fer
el mateix dia fins mitja hora
abans de l’inici de la cursa.
Les inscripcions es poden
fer on line a la pàgina www.
maratonians.org

ATLETISME>>Enguany la cursa se celebra en dues
modalitats, la de 4 quilòmetres i la de 10 quilòmetres,
amb sortida des de l’Avinguda dels Països Catalans

El passat dissabte 24
d’octubre el Balaguer-
Villart Logístic va obtenir
la seva segona victòria en
el seu segon partit de la
temporada, però res a
veure amb la primera. Si
l’anterior encontre havia
estat una passejada per
a les balaguerines davant
les valencianes, en
aquest encontre van ha-
ver de lluitar fins al darrer
moment per aconseguir
batre el Fotoprix Vic per
un ajustat 4 a 3, en un en-

contre molt lluitat per
ambdós equips, amb
continus empats i desem-
pats que carregaven
d’emoció aquest enfron-
tament.

El proper partit de
lliga, contra el Requena
de València, es jugarà
també a Balaguer el
proper 7 de novembre,
però atès que és Festa
Major a la ciutat i el
Pavelló Molí de l’Esquerrà
estarà ocupat per altres
activitats, aquest partit es
disputarà al Col·legi
Àngel Guimerà de
Balaguer, que ha cedit
gentilment la seva pista
esportiva per acollir
aquest encontre. Aquest
mateix local acollirà
aquest dia la resta de
partits del CTT Balaguer.

El Club Tennis Taula Balaguer
aconsegueix una ajustada
victòria davant el Vic

Equip femeni del CTT Balaguer

TENNIS TAULA>>
Les balaguerines
s’enfrontaran el
dia 7 de novembre al
Requena de València
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Inauguració oficial del local de la

Penya Madridista de Balaguer
El passat 24 d’octubre va

inaugurar-se el local de la
Penya Madridista de
Balaguer i comarca, amb
l’assistència d’un exjugador
del Reial Madrid, Paco Bo-
net, acompanyat pel presi-
dent de la Penya Madridista,
Joan M. Molins, el regidor
d’esports de l’ajuntament
de Balaguer, Juanjo Tenorio
i l’alcalde  Miquel Aguilà.

L’acte, va aplegar un
centenar de socis i
afeccionats, i després del
tall de cinta inaugural, va
haver-hi els parlaments de
les autoritats presents a
l’acte.

Inauguració Penya Madridista de Balaguer

Bon paper dels nedadors balaguerins

en la primera prova de la temporada

NATACIÓ>>Bons resultats
en la primera competició de
la temporada 09/10 del Club
Esportiu Natació Balaguer.
Es tracta del trofeu fons i es-
tils disputat aquest cap de
setmana passat a la piscina
del CN Lleida.

Els resultats més
destacats són la primera
posició absoluta per l’Anna
Auberni en la prova dels 800
metres lliures i la segona
posició absoluta per la
Marina Verges.

A l’acte hi va assistir l’exjugador del Reial Madrid,
Paco Bonet, l’alcalde i el regidor d’esports

Participants a la prova de natació

El proper cap de set-
mana comencen les
competicions de lliga de
futbol sala base a la Ter-
ritorial lleidatana, en les
quals l’Escola del Club
Futbol Sala Balaguer
participa en les catego-
ries benjamí, aleví, in-
fantil i juvenil, essent
una de les escoles amb
més participants al
comptar inicialment
amb 65 jugadors repar-
tits entre els 5 equips
inscrits. Els coordina-

dors de l’Escola, Jaume
Canal i David Carvajal,
es mostren força satis-
fets de l’evolució de la
mateixa ja que en la seva
segona temporada de
funcionament han do-
blat el nombre de juga-
dors, fet que ha permès
la participació d’equips
en pràcticament totes
les categories.

La nova prioritat del
club és la d’aconseguir
acords de patrocini amb
diverses empreses, per
tal d’assolir el finança-
ment  per fer front a les
despeses. Destacar en
aquest aspecte l’acord al
que s’ha arribat amb
l’empresa Kia Motors,
que patrocinarà la pre-
sent temporada a l’equip
juvenil.”

Kia Motors és el nou
patrocinador de l’equip juvenil
del Futbol Sala Balaguer

Kia patrocinarà el juvenil del Futbol Sala

FUTBOL SALA>>El
F.S. Balaguer-Cristec
busca patrocinadors
pels diferents equips
del futbol sala base
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El Cristec aconsegueix la seva primera

victòria com a visitant l’Ametlla Merola
El Cristec venç a la pista

de l’Ametlla Merola, per 2
gols a 5.

Els balaguerins,
després de dues derrotes
per la mínima com a
visitant, aconsegueixen la
seva primera i merescuda
victòria a domicili que els
situa en cinquena posició
a la classificació amb 9
punts.

Els locals es van avançar
de sortida en el marcador (1-
0, min. 1) però Cristian en
jugada assajada de córner
va empatar dos minuts
després. Els barcelonins es
van veure sorpresos per la
pressió del Cristec en tota
la pista, perdent moltes
pilotes en la sortida i fruit
d’aquesta situació els
jugadors de Jaume Canal
van gaudir de força

El Cristec es troba a la cinquena posició

FUTBOL SALA>>Els balaguerins es col·loquen en la
cinquena posició de la classificació amb 9 punts,
després d’aquesta primera victòria a domicili

ocasions fins que Tarroja va
avançar els visitants abans
del descans, al que es va
arribar amb una ajustat 1 a
2. Els primers minuts del
primer període van mostrar
el millor Ametlla, destacant
en aquest interval el porter
balaguerí Fuentes, però
conforme passava el temps
el Cristec tornava a assentar
el seu joc i a controlar el
partit. Víctor, al minut 25,

distanciava els visitants, i
malgrat un autogol
balaguerí tornava a ajustar
el marcador (2-3, min. 30) el
signe de l’encontre
semblava clar. Els locals,
amb poca fluïdesa atacant,
no van tenir cap més remei
que jugar-se-la amb porter
avançat, però dos gols
consecutius de Xolo i
Tarroja tancaven el resultat
amb el definitiu 2 a 5.

El Cristec en Joc
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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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La melodia del silenci
C.G.A.

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

No ofén qui vol, sinó qui pot.
En aquest món idealitzat amb

paraules com llibertat, solidaritat,
educació, esperança i dignitat i cent
més que ara no em venen al cap,
val més que no rasquis cap crosta
per petita que sigui per a veure la
verdadera cara de la societat que
ens volen imposar. No és, ni ha
estat mai la meva intenció inspirar
a ministres els acudits genials que
massa sovint la premsa dóna a
conèixer. Ara una senyora ministre
de bon veure, li ha sortit del cap que
una adolescent de setze anys pot
abortar per desició pròpia i sense
esperar l’opinió dels seus pares. O
sigui una senyora que la premsa ha
fotografiat cantant amb el puny
tancat i amb cara de festa, tot ben
contradictori per cert, dóna a
conèixer la seva autoritat per
damunt dels pares i no dubta en
obrir una altra caixa de Pandora de
contingut misteriós i
conseqüències imprevisibles. Per
entendre’ns, uns pares es veuen
obligats vers als fills amb
l’educació, a vestir-los, i no cal dir a
alimentar-los, fins no sé quina edat,
malgrat tot no són prou dignes ni
capacitats per aconsellar ni per estar
assabentats d’una desició d’un
cervell recargolat en ardorosos
desitjos, que està a mig fer. Es pot
aventurar tot un èxit a tal mesura
ministerial. Ara en qualsevol
desgràcia haureu observat que es
parla de la asistència psicològica,
és de preveure un gran futur per
aquests professionals, que hauran
de substituir als pares en el consell
i en el secret, ja es veurà si també
podran fer-ho en el amor de la mare
per exemple. Però ah!, pels partits
més purament progressistes no
n’hi ha prou, volen que es pugui
abortar amb més llibertat i amb
terminis més llargs. Ho trobo
asquerós. Jo no puc entendre-ho,
potser sí que és massa tard per a
mi, jo tinc les meves costums, les
meves idees amb arrels de raó
natural com ho són els set darrers
Manaments, i no tinc voluntat ni vull

intentar-ho canviar pel mandat
d’uns altres. Poder sí que la
meva vestimenta ja és
antiquada i vella, però és la
meva, i m’hi trobo molt bé. No
vull viure en l’angoixa de la
contradicció del que crec en
consciència i del que em poden
manar uns altres que tenen per
a mi una greu confusió de
valors. Cadascú que es quedi
amb els seus.

Uns escriuen com parlen,
jo, escric com penso. I també
pot ser que sigui per a mi massa
tard per a fer canvis. Qualsevol
que llegeixi una mica la premsa,
podrà copsar amb abundància
l’opinió de tots els periodistes
considerats lliures i amb criteri
propi, que parlen de la corrupció
política que arriba a ser una
patologia nacional. Parlin dels
senyors de Madrid o de
Barcelona, que prou s’han lluit
- i encara ho estan fent- els dos.
El que no ho vegi les seves
raons tindrà, i qui dubti de la
sinceritat de la crítica deu ser
perquè li va bé aquesta forma
de fer política.

Canviant de tema, l’altre dia
llegia un informe de les
avantatges de viure en ciutats
de fins 25.000 veïns, i del risc de
perdre-ho tot, en l’oferiment de
molt sòl urbanitzable sense
l’acompanyament de llocs de
treball. Es deia que un
desenvolupament harmònic li
quedava vedat, i sí quedava
oberta a tots els perills de la
ciutat dormitori. Vaig pensar
amb el nostre Balaguer; què
passarà si un dia es pot veure
tots els terrenys planificats
construïts? Dos conclusions
m’han tranquil·litzat, la primera:
mai mai més es construirà com
hem vist fins ara. La segona, és
aplicable com a determinades
persones; Dis-me del que
presumeixes i et diré que et
falta.
--------------------------------------------------------

Entrevistes freaks.
Castanyes, bolets, panellets
Inyaqui Olarte Vives

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

 Un dijous a quarts de dos va
arribar l ’Ausebi amb la
furgoneta, va obrir la porta i va
començar a descarregar cistelles
i caixes de bolets. El tio em va
veure i em va dir:
- Què et sembla? Avui n’he
trobat un fotimer! La setmana
passada hi vaig pujar dos dies i
res, quatre camagrocs, i avui
fixa’t!
Jo li vaig contestar:
- Déu n’hi do!  La setmana
passada hi deies pujar en cap de
setmana.
L’Ausebi es va posar a riure i va
dir tot ufanós:
- Els caps de setmana només
et trobes pixapins i afeccionats,
jo fa anys que només hi vaig dies
laborables. Aleshores només et
trobes gent entesa, com jo, i
professionals, com els gitanos,
que van per feina.
- Parlant de feina. –li vaig dir-
Que no treballes tu?
L’Ausebi ara si que va riure amb
ganes:
- I tant que treballo! Però de
vacances quasi no en faig. Per
mi les vacances són agafar-me
un dia, de tant en tant, per anar
al bolet, o a caçar, o a fira. Creu-
me que no gaudiria tant estant-
me una setmana a la platja. Va! –
va dir traient una bossa de
plàstic- Para la bossa, que et
posaré uns quants palomins,
rovellons i llenegues perquè
puguis fer un bon tast.

Vès que havia de fer! Vaig
parar la bossa i me’n vaig anar
ben content. Mentre caminava
anava pensant en aquestes
empreses que tanquen tres
setmanes a l’agost i tots els
treballadors a fer vacances, peti
qui peti .  Segur que molts
s’estimarien més fer-ne menys
dies però podent escollir ells.

Vaig arribar a l’alçada de la
plaça Mercadal i em vaig trobar
amb l’habitual escena de

desenes d’immigrants vinguts del
sud passant el dijous, el dilluns o
el diumenge, tant se val, al sol.

Aquests, al revés que l’Ausebi,
treballen uns pocs dies i la resta
els passen com poden. Per
aquests la tardor segur que no té
les mateixes connotacions que
per nosaltres. Segurament no
pensen en panellets i moscatell,
passejades pel bosc, ni en anar al
cementiri  per tots sants, ni
segurament entenen de que va
l’ofrena floral al Sant Crist, ni el
pregó, ni coneixen els balls de
festa major... potser gaudeixen
dels castells de foc, si més no.

A banda de cursos de català,
dels que els subsaharians en són
seguidors entusiastes (a veure si
us recordeu de parlar-los en català
perquè puguin practicar), valdria
la pena fer algun full o xerrada
explicativa de les tradicions locals,
més que res perquè, donat que
aquí s’estan i molts no pensen
marxar, no es sentin tan alienats i
perduts.

Canviant de tema. Ara que
sembla que per fi es comença a
fer alguna cosa amb els
pocavergonyes que es poleixen
els nostres impostos, voldria
comentar això dels pegots a la
variant de Balaguer. Els arreglen
un parell de vegades a l’any, amb
gran desplegament de maquinària
i personal i, en menys de sis
mesos, tornen a saltar vilment.
Això també és una burla al
contribuent i una malversació de
l’erari públic. Amb qui s’ha de
parlar?

------------------------------------------------------------
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Ens estem tornant bojos?
Carles Manresa

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

Sóc l’única persona que mira
amb desesperació l’educació que
estan rebent els adolescents
d’avui en dia?

Davant dels meus ulls veig
com l’autoritat del professor ha
quedat desacreditada, els
alumnes insulten als seus
mestres, els humilien davant la
resta de la classe, els criden i, fins
i tot, els arriben a colpejar. I...
benvolguts lectors, volen saber
què és el pitjor de tot? El pitjor és
que nosaltres els hi ho permetem,
o més ben dit, molts de nosaltres,
ja que jo no em considero dins
d’aquest grup.

Però últimament crec que
aquests nivells de violència han
arribat a un punt insostenible. No
veig normal que un nen de cinc
anys cridi a la seva mare “filla de
puta” (amb perdó per l’insult) al
veure la negativa d’aquesta en
comprar-li alguna cosa. Tampoc
veig normal que el diàleg s’hagi
perdut, o que molts joves surtin
de casa amb la intenció de buscar
una víctima per amenaçar,
reprimir, maltractar
psicològicament, i en general fer-
la objecte d’insults i menyspreus.
Però una cosa els hi vull dir a
aquests nois i noies que es creuen
superiors: “La fuerza del carácter
con frecuencia no es más que la
debilidad de sentimientos. Arthur
Shnitzler”.

Senyors i senyores, pares i
mares, padrins i padrines, una
cosa és mimar als nostres fills i
nets, intentar que tinguin totes les
facilitats que els hi puguem oferir,
i una altra és tapar
comportaments intolerables,
perquè així estem criant futurs
delinqüents. Aquest nois saben
que la llei els protegeix, que són
menors i poden fer i desfer
pràcticament quedant impunes.
M’agradaria parlar en concret del
cas viscut a Balaguer fa poc, on
un noi de 16 anys va colpejar a
una senyora amb un objecte que
tenia a la mà, provocant-li el
trencament del tabic nassal. El
motiu? Ella li va anar a reclamar
per què havia anat a amenaçar,
prendre el berenar i registrar a nens
d’11 anys, entre els qual es trobava
el seu fill. El que més pena em fa

és el tractament que va rebre
aquesta dona per part de senyores
ja grans que van presenciar l’acte.
Us penseu que alguna va anar a
ajudar-la? No pas, més aviat van
fer el possible perquè el noi sentís
que havia fet bé, ja que segons
elles tan sols és “una extranjera
de mierda, que se ha de ir a su
país, porque tú (el noi) tienes
derechos, eres menor, i ella (la
dona agredida) no te puede tocar”.

M’agradaria aclarir que
aquesta dona és cert que és
estrangera, però té arrels
espanyoles, ja que la seva padrina
era gallega. I, quin dret tenen a
cridar-li “extranjera de mierda”
quan anys enrera molts
espanyols van emigrar cap a
Amèrica Llatina en busca de feina,
i tan sols fa poc més de 50 anys
molts van buscar feina en altres
zones d’Europa. Senyors, les
migracions és un fet normal, la
gent va i ve, tots som persones,
tenim drets, i crec que el racisme
en molts dels casos és ignorància,
perquè sinó com expliqueu que
molts espanyols no es considerin
“estrangers” havent emigrat cap
a altres països? Què passa que
uns sí que ho poden fer i els altres
no? Perdonin, però aquí o tots
moros o tots cristians.

I jo ara em pregunto, la
“estrangera” els hi reclamava en
català, el seu fill (nascut a
Catalunya) demanava ajuda en
català... En canvi, l’agressor i les
“senyores” que van presenciar i
van insultar a aquesta dona ho
feien en castellà. Qui és aquí
l’estranger?

M’agradaria deixar clar que en
aquesta crítica, per suposat, no
estan inclosos tots els
adolescents, i felicito a aquells
nois que en veure a una persona
gran pujar al transport públic li
cedeixen el seient.

Penso que cal fer una reflexió
sobre l’educació que estan rebent
alguns adolescents, amb
excessiva llibertat, arribant a no
dominar al nostre propi fill. Tots
sabem que tenir un fill no ens
converteix en pares, a l’igual que
tenir un piano no ens converteix
en pianistes.
----------------------------------------------------------

Un aclariment per tothom
Joan Reverte Badia, Ex-Cap d’Il·luminació i Estructures de SIRE, S.L.

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

Degut a la gran quantitat de
veus parlants de Balaguer i
voltants, que ens relacionen amb,
segons ells, «la desil·lusionant
falta de qualitat en el muntatge
d’infrastructura de la Transsegre
2008-2009 (Il·luminació recinte,
So recinte i altres)  hem de fer
saber a tots aquests i d’altres
interessats, que des de ja fa 2
anys l’empresa de Balaguer que
normalment feia aquest
muntatge- servei, SIRE,S.L., ja no

El Passeig de l’Estació
Pau Borrell Bousigue

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

És prou evident que a hores
d’ara, el passeig de l’estació ha
pres el relleu del Mercadal en ser
l’eix neuràlgic de la ciutat.

Per aquí passen persones tot
passejant amunt i avall, observant
i essent observades, adolescents
amb les seves motos que fan més
soroll que altra cosa (no sé quan
es posaran d’acord les dues
conselleries responsables,
Indústria i Medi Ambient per
unificar les normes referents al
soroll!!) i tot aquest món coronat
i mai més ben dit, pels milers i
milers d’ocells que amb la seva
escridassada ens alegren les
tardes d’estiu.

Però no tot són flors i violes.
Aquest passeig ha patit una
manca de neteja molt gran. I és
que entre el trànsit que hi ha i
sobretot les «restes» d’aquest
animalons, el paviment ha quedat
d’un color que cada cop va
«virant» al gris brut. A més, si
passeu després d’un dia de pluja,
l’olor inconfusible de «gallinàcia»
és més que evident.

Sabem que el servei de neteja
s’ha estat escarrassant en

escombrar mecànicament i regant
el passeig, però al meu entendre,
el que necessita és una
manguerada «a pressió» bastant
sovint, al menys, el mesos d’estiu.

Però el tema no acaba aquí,
perquè les voreres dels extrems
també estan molt brutes i allà no
hi ha arbres i per tant, tampoc
ocells !!.

No dubto que el servei de
neteja de l’ajuntament funciona,
només cal veure’l cada dia anant
d’un carrer a l’altre, amb medis
mecànics i manuals, però
sorprenentment hi han carrers que
semblen intocables; el passeig
n’és un i si en voleu un altre, us
diré el carrer Urgell, on allí les restes
provenen dels coloms que són
encara més desagradables.

Ara, el passeig entra en la pausa
de l’hivern que deixa els arbres
sense fullam però estic segur que
la primavera vinent, tots nosaltres,
acompanyats dels adolescents i
els ocells tornarem a passejar
amunt i avall però amb un
paviment lluent i per què no, amb
menys soroll.
------------------------------------------------------------

té res a veure ( en contra de la seva
voluntat i sense saber a dia d’avui,
el motiu real de la seva exclusió...)

Donem les gràcies a tots
aquells que ens han donat suport
i han confiat amb nosaltres durant
tots aquest anys passats i esperem
que algun dia les coses tornin al
Segre (al seu bon cabal) com
sempre.
P.D.: Les Coses quan es fan amb
il·lusió i ganes, sempre quedem
més ben fetes.

www.revistagroc.com
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El 17 d’octubre de 2009,
vostè finalment va signar el
Pacte Nacional
d’Infrastructures 2009-2025
sense que s’hagi inclòs
l’autovia Tàrrega-Balaguer-
Alfarràs. Precisament, al
contrari del que s’havia
compromès.
Com a President del Cercle
de Promoció Econòmica de
Balaguer i Comarca fa uns
dies el vaig felicitar
públicament per la seva
valentia al no voler firmar
aquest Pacte
d’Infrastructures que li oferia
el Conseller Joaquim Nadal,
si no s’introduïa almenys
unes quantes obres molt
importants per Lleida. I
«vostè» va anunciar
públicament que ja s’havia
arribat a un acord amb el
Conseller per introduir
l’autovia entre Tàrrega i
Balaguer,  i la connexió per
carretera des de l’Eix
Transversal a Calaf, passant
per Guissona, Agramunt,
Balaguer i fins Alfarràs.  I que
també s’estava negociant
encara d’incloure el túnel de
la Bonaigua, l’autovia
Tàrrega-Montblanc, la
variant de Sort, etc. Així ho
publicaren els diaris Segre i
La Mañana. Aplaudiments¡
Magnífic!

Però finalment què ha
passat? Que vostè que havia
anunciat solemnement que
no signaria el Pacte
d’Infrastructures si no hi
figuraven aquelles obres
citades anteriorment, entre
elles la nostra futura autovia
Tàrrega-Balaguer-Alfarràs,
inexplicablement ha signat
el Pacte sense però introduir
la nostra autovia.

I nosaltres ens
preguntem, què ha passat
que de 27 infrastructures
reclamades per la Diputació,
se n’han obtingut un total de
26? És que només una s’ha
quedat fora? Si és així, això
vol dir ras i curt, que l’única

Sr. President de la Diputació, des de Balaguer, ens
sentim defraudats i enganyats
Josep Borràs i Gené, President del Cercle de Promoció Ecocòmica (Balaguer)

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

reivindicació important
que s’ha quedat fora,  ha-
sigut-la-nostra-autovia.
Quina casualitat!

Llavors, de què han
servit les seves
declaracions públiques tan
compromeses? I la moció
aprovada per unanimitat
de tots els Grups de la
Diputació a favor de
l’autovia a instància del
Cercle? I les mocions
semblants aprovades per
la gran majoria
d’Ajuntaments i Consells
Comarcals afectats per
l’itinerari Tàrrega-Balaguer-
Alfarràs? I les 1.177
al·legacions signades per
ciutadans de Balaguer
presentades pel Cercle a la
Generalitat? I la moció 318/
VIII del Parlament de
Catalunya instant al
Govern a efectuar dins
d’aquesta legislatura el
desdoblament (autovia) de
la C-53 entre Tàrrega i
Alfarràs? I les declaracions
a favor del Vicepresident
de la Generalitat, Hble. Sr.
Josep Lluís Carod-Rovira?
I les del Conseller Joan
Saura, com a president
d’ICV? I el compromís
públic del President de
CiU, Hble. Sr. Artur Mas?
Què hem de fer més a
Balaguer per aconseguir
aquesta autovia, tancar
cada setamana la C-53?

Tal com han anat les
coses, podem entendre
que vostè hagi sortit
finalment amb la seva
com a alcalde de Montgai
i que hagi defensat
incloure un ramal des de
l’Eix Tranversal fins
Alfarràs. Una carretera que
jo no he vist publicat mai
que la reivindiquessin a
través de mocions,  per
exemple els ajuntaments
de Guissona, Agramunt,
Preixens, La Sentiu, o fins
i tot el de Montgai. I
tampoc els Consells

Comarcals de la Segarra,
l’Urgell o La Noguera.
Com tampoc d’una
forma específica, la
mateixa Diputació. Però
que aquesta carretera
hagi entrat al Pla, i la
nostra autovia no, és molt
misteriós. O és que la
nostra autovia ha servit de
moneda de canvi per
altres reivindicacions,
davant del beneplàcit,
conformació i mutisme
de l’alcalde de Balaguer i
Vicepresident 1er. de la
Diputació?
Per tant, tota aquella
valentia en defensar la
nostra autovia, res de res.
Ho sentim, però estem
molt defraudats i
enganyats, a l’igual que
suposo molts altres
balaguerins. I li ho tornem
a repetir, si es comencen
les obres de modificació
en forma carretera i de
variants de la C-53, entre
Anglesola i Vallfogona de
Balaguer, malgrat
incloure al projecte actual
«una reserva de sòl» per
a una futura autovia, li
assegurem que aquesta
no la veurem en molts
anys. I anunciar aquesta
«reserva de sòl» com una
victòria política seva,
quan ja s’havia publicat
anteriorment en diverses
ocasions, pensem que
més aviat és una argúcia
del Conseller Nadal per
sortir del pas i guanyar
temps. Però el progrés
econòmic de Balaguer no
pot esperar 20 anys més.

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

Agraïment a l’Hospital Jaume
d’Urgell
Concepció i Joan Sangrà Mas, fills de Rosa Mas

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

Aquest estiu, i després
d’una llarga malaltia, vàrem
perdre la nostra mare, Rosa
Mas.

Va estar ingressada a
l’Hospital Jaume d’Urgell
de Balaguer.

Volem manifestar el
nostre agraïment a tot el
personal del Centre, del qual
hem rebut una atenció i

dedicació immillorables
envers la nostra mare.

Som conscients de que
en ocasions la tasca de cuidar
i curar tots els malalts, és
laboriosa i difícil. És per la
humanitat que heu
desplegat, que no podem
deixar passar aquesta ocasió
sense mostrar-vos el més
profund reconeixement.

Hem creat una
plataforma ciutadana oberta
a tota la ciutadania de
Balaguer per tal de
promoure una consulta
sobre la independència, i
per això us instem a tots els
balaguerins que cregueu
amb la democràcia i amb la
participació ciutadana a unir-
vos a la plataforma per a
l’organització d’aquesta
consulta, que ha de servir
perquè Balaguer també
participi d’aquest procés
nacional engegat
irreversiblement el passat
diumenge 13 de setembre a
Arenys de Munt, que ens ha
de permetre poder decidir
democràticament el futur
status polític de Catalunya
al món.

Pensem que després de
trenta anys de democràcia i
autonomies, cal que
puguem decidir si volem o

no aquest model autonòmic,
que suposa per a tots els
ciutadans de Catalunya un
espoli econòmic de més del
10% del PIB, no poder
gestionar els nostres
recursos, tenir un mapa
d’infraestructures
centralista, o la marginació
legal d’una llengua parlada
per 10 milions d’europeus.

Per això animem tota la
ciutadania de la Noguera a
participar en aquesta
convocatòria i a col·laborar en
les tasques d’organització de
consultes a tots els
municipis de la comarca. I
instem els Ajuntaments, el
Consell Comarcal i les
diverses entitats,
associacions, clubs, partits i
sindicats a donar suport a
l’organització d’aquestes
consultes i a recolzar-les
institucionalment.
balaguerdecideix@gmail.com

A Balaguer i a la Noguera també
volem decidir
Plataforma Balaguer Decideix

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Tots els balaguerins
nascuts l’any 1954 estan
cridats a una nova Troba-
da, després de la realitza-
da ara fa cinc anys, en
motiu del seu 50 aniversa-
ri. La trobada tindrà lloc el

21 de novembre amb una
visita a la casa Tarragona i
un sopar amb el grup
musical “Los ?” Els
interessats podeu trucar al
973450259, en horari co-
mercial.

Trobada dels nascuts a
Balaguer l’any 1954

Balaguer

El grup musical “El sueño de Morfeo” va

actuar al pavelló polivalent de Balaguer

El passat dissabte 31
d’octubre, i com a tret de
sortida de les Festes del
Sant Crist 2009, el grup mu-
sical “El sueño de Morfeo”

gaudir de les cançons més
conegudes d’un dels grups
més en forma del panora-
ma musical espanyol.

Abans de la seva actua-
ció va actuar “El chico de la
hipoteca”, mentre que des-
prés del Sueño de Morfeo
va actuar el grup local
Lokotorio.

El sueño de Morfeo va
presentar el seu darrer tre-
ball «Cosas que nos hacen
sentir bien», un àlbum ple
de cançons de la modalitat
poprock a través de la pecu-
liar veu de Raquel del
Rosario que en tot moment
va fer vibrar i participar el
públic assistent, totalment
entregat a la cantant, acom-
panyada d’un bon grup ins-
trumental.

va actuar al pavelló poliva-
lent, acondicionat com a
envelat de la Festa Major, da-
vant del seu public
incondiconal que van poder

Un moment de l’actuació

El Sueño de Morfeo a Balaguer
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Anuncis breus classificats

IMMOBLES

-------------------------------------
ES VEN casa rústica, ide-
al per a caps de setmana,
hort. Amb llum i aigua,
3.000 m2 de terreny. Telf:
670284619.
-------------------------------------
OCASIÓN, se vende/al-
quila con opción a com-
pra casa en la Sentiu de
Sió. Nueva, 4 hab., salón,
con fuego a tierra, come-
dor/cocina, terraza, bal-
cones, 3 baños, bodega,
jardín con barbacoa.
Casa de piedra y madera
con vistas. Precio:
200.000 e. Razón 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.
-------------------------------------
ES VEN pis nou, super-

fície útil interior 94m2,

amb terrassa de 30m2, al

c/ riu Corb, c/ Girona.

Raó telèfon informació:

973446011.

-------------------------------------
ES LLOGA  casa de plan-
ta baixa al cantó del col·-
legi Gaspar de Portolà.
Sense moblar. Abstener-
se curiosos. Raó tel.
973448273.
-------------------------------------
BUSCO noia seria i res-
ponsable per compartir
pis de lloguer a Balaguer.
Il·luminat i molt ampli.
Trucar al 686085159.
-------------------------------------

ES TRASPASSA bar a
Balaguer, en ple funcio-
nament, c/ Dr. Fleming,
37. Raó: 629476013.
-------------------------------------
ES LLOGA pàrking tancat
de dues places al c/ Bell-
caire. Raó: 973238325.
-------------------------------------
ES LLOGA pis a Balaguer,
3 hab., amb mobles. Raó:
670284619.
-------------------------------------
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 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 pis a Balaguer,
3 hab., sense mobles.
Raó: 670284619.
-------------------------------------
ES LLOGA pis a l’Avingu-
da Països Catalans. Raó:
973446011.
-------------------------------------
ES TRASPASSA pub a
Balaguer,llicència de
discoteca. Tel: 667476167.
-------------------------------------

OCASIÓN, se vende
parcela urbana de 520
m2, en la Sentiu de Sió,
bien ubicada, con todos
los servicios, parcela lla-
na, edificación del 50%
de la parcela (210 m2), por
tres, subterraneo, planta
baja y primera planta.
Precio: 84.000 e. Telf:
651931779.
-------------------------------------
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.
-------------------------------------
SE ALQUILAN dos naves
de 200 m2 i 400 m2 en la
Ràpita. Interesados
llamar al 609939547.
-------------------------------------
OPORTUNITAT casa
adosssada a Gerb, 240 m2,
4 hab+àtic+pàrking 2
cotxes+taster. Preu ven-
ta: 200.000 e (negocia-
bles). Raó: 973445550.
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------

MOTOR

-------------------------------------
ES VEN Opel Corsa DTI,
model confort, any 2001,
77.000 kms, diesel. Preu
a convenir. Raó telèfon:
646832016 (trucar a par-
tir de les 15:99 h).
-------------------------------------
SE VENDE moto de cross
júnior de 5 a 13 años, 125
cc, 4 tiempos, por 385 e.
También botas Alpinestar
nuevas, nº 35-36, por 100
e. Telf: 689006780.
-------------------------------------

TREBALL

-------------------------------------
PASTOR  català de 45
anys, s’ofereix per portar
ramat o granja. Raó
Xavier: 973449126-
646492833.
-------------------------------------
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.
Trucar als telèfons:
973448313/609439880.
-------------------------------------
SE OFRECE chica joven
para cuidar gente mayor
o para trabajos en el
hogar. Disponibilidad
todo el día. Razón telf.
671794756, preguntar por
Hortensia.
-------------------------------------

SE OFRECE persona para
realizar tareas domés-
ticas de casa y también
de modista. Razón telf:
697219887.
-------------------------------------
S’OFEREIX dona per fer
feines de casa, cuidar
nens i gent gran. Raó:
675979345.
-------------------------------------
ES PRECISSA muntador
de mobles de cuina. Inte-
ressats enviar C.V. a
montse@dossierpm.com.
-------------------------------------
S’OFEREIX noia per a re-
alitzar activitats domèsti-
ques (neteja, cuina, cui-
dar nens, ...). També ser-
vei de manicura i pedicu-
ra a domicili. Raó tel.
653600457.
-------------------------------------

VARIS

-------------------------------------
PROFESOR Diaby, gran
curandero de renombre.
Le ayuda a solucionar di-
versos problemas: amor,
juicios, exámenes,
tabaco, mal de ojo, mala
memória, diabeties... con
medicina natural. Visitas
concertadas a los
teléfonos: 639985370-
6343470.
-------------------------------------
Per posar anuncis en
aquesta secció d’anuncis
breus classificats, passeu
per  les nostres oficines
al c/Sant Lluís, 36-38 de
Balaguer, o bé trucant al
973448273. També podeu
informar-vos visitant la
nostra pàgina web:
www.revistagroc.com
-------------------------------------
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NETEJA DE VIDRES, EDIFICIS, BANCS,

OFICINES, COL.LEGIS, LOCALS

COMERCIALS, NETEGES FI D'OBRA.

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

REHABILITACIÓ DE FAÇANES

Pintura i Decoració

Qualitat i dedicació,
els nostres distintius

Pedro Garanto Fillat
C/ Tàrrega, 51 F •  BALAGUER

Tel. 699 949630

Farmàcies

ÀGER
AJUNTAMENT 973 455004

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

BALAGUER
AJUNTAMENT 973 445200

MOSSOS (URGÈNCIES) 088

MOSSOS D’ESQUADRA 973 457700

GUÀRDIA URBANA 973 450000

CONSELL COMARCAL 973 448933

BOMBERS 973 445080

CAP II 973 446028 / 973 447714

CAP II, DEMANAR VISITES 902 111 444

I.N.SEGURETAT SOCIAL 973 450408

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 5 de novembre a les 8 de la tarda del 12 de novembre ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 12 de novembre a les 8 de la tarda del 19 de novembre CLAVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 19 de novembre a les 8 de la tarda del 26 de novembre SALA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Horari de trens

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

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

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

LLEIDA LA POBLA

09.10 11.00

13.45 15.40

20.30 22.20
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