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Les obres que s’estan duent a terme al Centre Històric
canviaran, d’aquí a uns mesos, la fesomia d’aquest casc
antic d’origen islàmic, i també part de l’encant dels carrers
estrets i tortuosos que s’enfilen des de la part baixa fins al
peu de l’església de Santa Maria i del Castell Formós.

La necessitat de modernitzar aquest centre històric per
fer-lo més habitable i més còmode pels seus veïns,
comportarà que es perdi part d’aquest encant medieval. La
modernitat vol que el sol entri dins els carrers, que a la
vegada han de ser el suficientment amples per a que hi
puguin accedir els vehicles, tant particulars, com aquells
vehicles de serveis, necessaris per la seguretat del barri, ja
siguin ambulàncies, bombers o policia.

Si donem una ullada al Centre Històric des de la plaça
Cecília de Cominges, al davant de Santa Maria veurem la
nova estructura del casc antic. Nous carrers, més amples,
nous espais oberts, solars amb cases derruïdes i edificis en
construcció que d’aquí a uns mesos han de servir per
capgirar l’activitat social, econòmica i cultural del centre de
la capital de la Noguera.

Entre aquests nous edificis cal destacar el nou casal de
ciutat, que es troba en fase de construcció entre la plaça del
Pou i la Plaça Sant Salvador, al carrer Pintor Borràs, i el
solar, a la Plaça del Pou, on hi han d’ubicar-se els nous
Jutjats de Balaguer, en una obra que s’ha retardat més del
compte, i que tot sembla indicar que podria iniciar-se durant
el proper 2010. Segurament és per millorar, però el Centre
Històric, mai més serà el mateix.

Obres al Centre Històric

Josep M. Simon i Auberni

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

Les circumstàncies que
van embolcallar la convoca-
tòria de ple sobre els pres-
supostos municipals  per a
l’any vinent (dia, hora, nom-
bre de regidors assistents,
vots possibles a favor o en
contra...) han donat molt a

Què en penseu?... parlar. S’han sentit opinions
molt diverses i  tampoc no
considero ni oportú ni ne-
cessari reproduïr-les. Crec
que és més important cer-
car el fons de la qüestió:
apel·lar a la responsabilitat
de cadascú i, en especial, a
la dels qui no només repre-
senten  el nostre municipi,
sinó que prenen les decisi-
ons més adequades per al
bé de tots. I per prendre
aquestes decisions, cal que

utilitzin les eines essencials
del joc democràtic, que no
són altres que el diàleg i el
pacte, i no cercar altres me-
canismes del tot legals, però
em pregunto si  esdevenen
suficientment ètics. Potser
és aquest el funcionament
de la política pura i dura i
també de la democràcia, en
general. Tanmateix, al ciuta-
dà se li fa difícil d’imaginar-
se’l i encara més d’acceptar-
lo.

>>BALAGUER

Josep Maria Morell, nomenat
 fill adoptiu de Balaguer

Tot és a punt per una nova edició
de la fira de Santa Llúcia
----------------------------------------- ----
>>COMARCA

El Centre d’Observació de l’Univers
fa dues sessions de la pluja d’estels

Jaume Gilabert visita diferents
pobles i empreses de la comarca
----------------------------------------------
>>CULTURA

El Museu acull l’exposició de
dibuixos de Francesc Borràs

Quico el Célio, el Noi i el Mut de
Ferreries al Teatre Municipal
----------------------------------------------
>>ESPORTS

El Balaguer perd a casa davant el
Premià i es complica la vida

El Futbol Sala Cristec es col·loca
segon de la classificació
----------------------------------------------
>>OCI

Trobada dels balaguerins/nes
nascuts durant l’any 1959

PORTADA

Solar dels nous
jutjats

Centre Mèdic Pere III

Av. Pere III, número 10, entresòl. Balaguer

Centre Mèdic Pere III

Av. Pere III, número 10, entresòl. Balaguer

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

Dr. Jaume Canal
Medicina General i mútues - Tel. 607 787 338
Visites dilluns, dimecres i divendres, de 17 a 20 h
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Josep Maria Morell i Bitrià rep el

diploma de “Fill Adoptiu” de Balaguer
Josep Maria Morell va

ser nomenat Fill Adoptiu de
la Ciutat de Balaguer el pas-
sat divendres 13 de novem-
bre, en el decurs d’un acte
on el gastrònom va estar
acompanyat dels seus fami-
liars i amics.

Va començar l’acte amb
un audiovisual fent un repàs
a la seva vida, després l’ins-
tructor de l’expedient,  Joan
Arjona, va obrir el torn de
parlaments, passant la pa-
raula a l’homenatjat i tancant
l’acte, l’alcalde Miquel Aguilà
qui li va lliurar un diploma
que acredita la concessió de
fill adoptiu així com també
l’escut de la ciutat.Josep Maria Morell, Fill Adoptiu de Balaguer

El proper dissabte 5 de desembre, es

celebra la fira-mercat de Santa Llúcia
El proper dissabte 5 de

desembre, els porxos del car-
rer d’Avall acolliran una nova
edició de la fira-mercat de
Santa Llúcia, durant tot el dia.

Més de quaranta exposi-
tors de tot tipus de produc-
tes nadalencs exposaran des
de les 9 del matí fins a les 9
del vespre. Protagonitzaran la
fira, productes com els tor-
rons, dolços, figures del pes-
sebre, arbres de Nadal i tot
tipus de regals, de cara a les
properes festes de Nadal.

La ciutat de Balaguer reconeix, d’aquesta manera, la
labor del gastrònom i escriptor Josep Maria Morell

Un dels actes que or-
ganitza el Centre Comar-
cal Lleidatà de Barcelona
amb més rellevància és la
celebració de les Festes
del Sant Crist a aquesta
ciutat.

Aquest es va dur a ter-
me el diumenge 15 de no-
vembre, una setmana
després de la celebració
de les Festes del Sant
Crist a Balaguer. Més de
150 persones van assistir
als actes de la festa que
començaren amb una

missa a l’església de Sant
Ramon de Penyafort  ofi-
ciada pel balaguerí Pare
Liñan i amb la participa-
ció de la Coral Terra Fer-
ma, continuaren amb una
conferència i presentació
del llibre «Balaguer, un
llarg camí» i el DVD
«Balaguer. Imatges del
passat» dels balaguerins
Jaume Barbosa i Miquel
Aige. Un dinar de germa-
nor al mateix casal i una
sobretaula amenitzada
pels «Acordionistes del
Lleidatà» coordinats per
Míriam Valls van conclou-
re aquesta diada tant es-
pecial.

Com a representant a
l’acte de l’Ajuntament de
Balaguer i va assistir el
regidor Joan Maria Mo-
lins.

Celebració de les Festes del

Sant Crist de Balaguer al

Centre Comarcal Lleidatà

Festa del Sant Crist a Barcelona

Durant l’acte festiu
es va presentar el
llibre “Balaguer, un
llarg camí” de Jaume
Barbosa

Fira de Santa Llúcia al carrer d’Avall
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Consulta

Visites a domicili

Vacunacions

Ci ru rg ia

Anàlis is

Aliments i complements

Servei de perruqueria

Pare Sanahuja, 27
Tel. 973 445584
25600 BALAGUER

URGÈNCIES:

Tel. 617 910071

Tot per l'animal de
companyia !

El diumenge 8 de
novembre, la Plaça del
Mercadal va ser l’escenari
del tradicional Concurs
Nacional de Colles
Sardanistes, amb la
presència d’un bon grup
de colles, la majoria
d’elles de les poblacions
de les comarques de
Lleida, sota les notes
interpretades per la Cobla
Orquestra Selvatana.

En aquest concurs es
va presentar fora de
concurs, la colla del Casal

La Cobla Orquestra Selvatana

amenitzà el Concurs Nacional

de Colles Sardanistes

Concurs de sardanes

El Concurs va comptar
amb la presència de
colles de les
comarques de Lleida,
i de la resta del país

L’envelat, amb les millors orquestres,

ple de gom a gom durant els tres dies

La música va ser la
protagonista als dos
envelats durant la Festa
Major. Mentre els grups
joves locals i diferents grups
de versions i dj’s actuaven a
la carpa jove ubicada al
pavelló del Molí de
l’Esquerrà, l’envelat del
pavelló d’Inpacsa acollia els
diferents concerts i sessions
de ball amb les millors
orquestres del moment.

Les sessions es van obrir
amb el grup “Paradise” en el
ball de la gent gran, mentre
que durant els tres dies de la
festa, les Orquestres “Nueva
Alaska”, “La Selvatana” i “la
Maravella”, van ser els

El ball de la gent gran

responsables d’amenitzar
els concerts de tarda, i les
sessions de ball de tarda i
nit, amb centenars de

Els balaguerins surten al carrer per

celebrar les Festes del Sant Crist’09

Del 6 al 9 de novembre,
la ciutat de Balaguer es ves-
tir de gala per celebrar les
Festes del Sant Crist, amb
una programació repleta
d’actes tradicionals.

Actes festius, culturals i
religiosos que van ser se-
guits per centenars de bala-

guerins i veïns dels pobles
de la comarca, que any rera
any celebren la Festa major
de Balaguer.

Els actes més populars
van ser, un any més, les ba-
llades dels gegants i cap-
grossos pels diferents car-
rers del Centre Històric, el

Castell de Focs a la nova
passarel·la sobre el riu Segre,
i l’esmorzar de germanor que
va repartir 2.500 racions, així
com les populars firetes,
que malgrat la crisi, van
aconseguir escurar les but-
xaques per a la distracció
dels més menuts.

Un any més, les ballades
de gegants i capgrossos,
juntament amb el castell
de focs van ser els actes
més populars, amb
centenars de
balaguerins participant
de la festa més
tradicional de la ciutat

Els gegants van ser seguits per nombrós públic

Un any més, l’envelat va estar protagonitzat per les millors orquestres del
panorama musical català com Nueva Alaska, la Selvatana i La Maravella

balladors que van omplir de
gom a gom l’envelat, cada
un dels tres dies que va durar
la festa major.

de la Gent Gran de
Balaguer, de recent
creació.

Al concurs hi van
participar les dues colles
de Balaguer, Verge del
Miracle i Barres i Escacs.

El mateix diumenge,
el vestíbul de l’Ajunta-
ment va acollir la Mostra
de Bonsais organitzat pel
Club balaguerí, amb una
exposició de vora una
seixantena de petits
arbres, la majoria d’ells
d’una gran bellesa.

Durant el dissabte a la
tarda, i també al vestíbul
de l’Ajuntament s’hi van
celebrar les Simultànies
d’Escacs, organitzades
pel Club Escacs Balaguer
amb la participació d’una
trentena de jugadors de
la ciutat.
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La Festa Major va es-
tar l’escenari triat per la
plataforma cívica “Bala-
guer Decideix” per fer la
seva presentació en pú-
blic, després d’haver-se
constituït durant el mes
d’octubre.

La plataforma no està
vinculada a cap formació
política i està integrada
per un centenar de bala-
guerins de totes les sen-
sibilitats i edats, que se-
ran els encarregats d’or-
ganitzar a la capital de la
Noguera una consulta
popular sobre la creació
d’un estat propi la prima-
vera de l’any vinent.

“Balaguer Decideix”
va aprofitar els actes més
concorreguts de la Festa
Major per repartir als ve-
ïns informació sobre els
avantatges immediats
que suposaria per a tot-
hom la creació d’un estat
propi.

“Balaguer Decideix”
insisteix que la creació
d’aquest estat només de-
pèn de la voluntat dels
catalans, perquè segons
el dret internacional no
s’ha de negociar amb l’Es-
tat Espanyol sinó guanyar
a les urnes, i per tant, està
a les nostres mans si no-
saltres volem. Durant les
festes del Sant Crist la pla-
taforma ciutadana va pre-
sentar el seu web, va fer la
presentació pública del
grup promotor, i va obrir
un compte bancari per co-
mençar a recollir donatius
per fer front a les despe-
ses d’organització.

Es presenta la plataforma

“Balaguer Decideix” durant

els actes de la Festa major

Plataforma “Balaguer Decideix”

La plataforma serà
qui organitzarà la
consulta popular
durant la primavera
del proper 2010

El Partit popular té la seva nou seu a

la plaça del Mercadal de Balaguer

El secretari general del
PPC, Jordi Cornet, va inau-
gurar la seu del Partit Popu-
lar a Balaguer, que serà, tan-

Inauguració de la nova seu del PP a Balaguer

Cloenda del curs de català inicial per a

musulmans impartit a Balaguer
El passat 3 de novembre

va tenir lloc la cloenda del
curs de Català de nivell inici-
al organitzat entre l’Ajunta-
ment de Balaguer i l’Associ-
ació Musulmana de Balaguer
i La Noguera. L’acte va comp-
tar amb la presència de Mi-
quel Aguilà, alcalde de
Balaguer, i de Ahmed Laaraj,
president de l’Associació
Musulmana, ambdós desta-
cant la importància de l’apre-
nentatge del català com a
element clau en els proces-
sos d’adaptació.

La nova seu es va inaugurar el passat dilluns 9 de
novembre amb el secretari general Jordi Cornet

Cloenda del curs de català

mateix, la seu dels populars
a la comarca de la Noguera.
Cornet va manifestar que la
finalitat d’obrir noves seus

és, principalment, apropar el
partit al ciutadans i, en
aquest cas concret, també
facilitar un lloc de trobada i
reunió pels militants i sim-
patitzants del PP de la co-
marca de la Noguera.

A l’acte hi va assistir la
presidenta del PP de Lleida,
Dolors López; el secretari
general provincial, Salvador
Puy; el diputat al Congrés,
Josep Ignasi Llorens; el
president del PP a la
comarca de la Noguera,
Ramon Taribó, i el regidor
popular a l’Ajuntament de
Balaguer, Joan Maria
Molins.

A partir d’ara, la nova seu
del Partit Popular a la
Noguera està ubicada al
número 5 de la cèntrica
plaça Mercadal de la capital
de la Noguera.
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Jaume Gilabert visita diferents

empreses de la comarca de la Noguera
El president de la Dipu-

tació de Lleida, Jaume
Gilabert, va fer una visita ins-
titucional a la comarca de la
Noguera, on a més de
Bellmunt, Menàrguens,
Térmens i Algerri va visitar
diferents empreses del sec-
tor agroindustrial i de logís-
tica de la zona. Jaume
Gilabert, va visitar aquests
diferents municipis i empre-
ses del sector agroindustrial
i de logística de la comarca
de la Noguera i el Segrià.
D’aquesta forma, ha donat
suport als emprenedors
d’aquests dos sectors que
han ajudat a dinamitzar el
territori.Jaume Gilabert visità la Noguera

La Comarkalada s’emporta el premi a la

millor iniciativa juvenil de Catalunya
El Consell Comarcal de

la Noguera, mitjançant l’Ofi-
cina de Serveis a la Joven-
tut, guanya amb la Comar-
kalada el premi a la millor
iniciativa per promoure l’as-
sociacionisme juvenil ator-
gat pel Consell Nacional de
Joventut de Catalunya.

Amb només 4 edicions,
la Comarkalada s’ha conso-
lidat com a exemple d’expe-
riència positiva en la
dinamització del procés
participatiu del jovent.

El President de la Diputació ha donat suport als
emprenedors del sector agroindustrial i de logística

El Centre d’Observa-
ció de l’Univers d’Àger
(COU)  va obrir les portes
de manera excepcional el
passat dimarts, dia 17 de
novembre, per oferir la
possibilitat als visitants
de veure un dels tipus
més apreciats de pluja
d’estels, coneguts com
«Leònids».

Des de l’acabament
de l’estiu, el COU torna a
dedicar els dies feiners de
la setmana a les visites

procedents dels centres
escolars de Catalunya,
però, donada l’especta-
cularitat de la pluja
d’estrelles que estava
prevista el dimarts, la
direcció de l’equipament
va decidir obrir-lo pun-
tualment aquella nit al
públic en general per
programar dues sessions
d’observació, una a les
20.00 i l’altra, a les 22.00
hores.

En el transcurs de les
dues hores de durada de
l’estada al COU, els
visitants van poder gaudir
d’una sessió de planetari
a l’Ull del Montsec i una
altra d’observació al Parc
de Telescopis, amb el
seguiment de la pluja
d’estrelles.

El Centre d’Observació de

l’Univers fa dues sessions per

veure la pluja d’estrelles

COU del Montsec

Els Leònids van poder
contemplar-se el
passat dimarts des
del Centre
d’observació a Àger

Premi a la Comarkalada
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Càritas d’Urgell ofereix un nou servei

d’atenció a persones drogodependents

Des dels Serveis So-
cials del Consell Comar-
cal per celebrar el Dia
dels Infants i per segon
any consecutiu i en col·-
laboració amb el Depar-
tament d’Acció Social i
Ciutadania i l’Ajuntament
de Balaguer, s’ha organit-

zat un espectacle de tea-
tre infantil titulat: “Nora i
el conte perdut”, a càrrec
de la companyia teatral El
Sidral. Aquest espectacle
tindrà lloc el proper 22 de
novembre a les 6 de la tar-
da, a la sala d’actes de
l’Ajuntament de Balaguer.

Consell i Ajuntament

celebren el Dia dels Infants

Celebració del dia dels Infants

Aquest nou servei es dóna a Balaguer

Càritas d’Urgell amb la
col·laboració del Centre Ca-
talà de Solidaritat ofereix a
partir del proper 17 de novem-
bre a tot el nostre bisbat un
nou servei d’atenció a perso-
nes drogodependents, espe-
cialment aquelles persones
que es troben en situació
d’exclusió social amb tracta-
ments biopsicosocials i re-
ductius.

Els serveis que es
donaran amb aquest
programa, són: Suport
terapèutic familiar, adreçat als
familiars dels usuaris;
Reinserció social i tractament
ambulatori d’alcoholisme i
drogues il·legals adreçat a
persones que volen
abandonar l’alcohol i/o les
drogues il·legals però que no
necessiten un tractament
intensiu.

El nou servei es dóna a la capital de la Noguera
gràcies a la col·laboració amb el Centre Català de
Solidaritat, des del passat 17 de novembre
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El 7 de novembre,  s’in-
augurà al Museu de la
Noguera l’exposició «De
l’ànima al paper. Dibuixos
i esbossos de Francesc
Borràs (1891-1968)», pro-
duïda pel Museu de la
Noguera – Institut Muni-
cipal 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.

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.

Aquesta mostra
també incorpora també
una sèrie d’aqua-rel·les,
dibuixos a llapis i olis
inèdits fins al moment i
que han estat recent-ment
restaurats al Centre de
Conservació i Res-
tauració de Béns Mobles
de la Generalitat de
Catalunya.

El Museu acull l’exposició de

dibuixos i esbossos de

Francesc Borràs (1891-1968)

Exposició de Francesc Borràs

El Museu acull la
mostra d’un dels
pintors balaguerins
més coneguts de la
nostra ciutat

El col·legi Nostra Senyora del Carme

col·labora un any més, amb el Domund
El Col·legi Nostra Senyo-

ra del Carme ha participat a
la campanya del Domund
2009.

El dia 8 d’octubre, l’alum-
nat va assistir a una confe-
rència que van dur a terme
dos professors del col·legi
Vedruna de Manresa i a una
projecció sobre Togo  i la re-
alitat que estan vivint en
aquest país.  La setmana se-
güent hi va haver el tradicio-
nal festival. L’edició d’aquest
any estava inspirada en els
moments lúdics d’una festa
major: cercaviles, balls a l’en-
velat, el partit de futbol. Amb
un total de 1082 especta-
dors, durant els dos dies.

Domund 2009

Exposició de David Marquina a la nova

Sala d’exposicions de l’Oficina Jove
David Marquina, disse-

nyador gràfic de Dossier, expo-
sarà les seves obres a l'oficina
jove de la Noguera, del 16 al 31
de novembre.

L'exposició anomenada
"Livin' on my own", tracta com
diu el títol, del món de l'autor,
pensaments, idees. L’autor vol
transmetre amb cadascuna de
les obres una lliure interpreta-
ció per a que cadascú "es monti
la seva pel·lícula", i que la ment
del visitant flueixi entre les di-
verses opcions que s'imagini.

El centre educatiu ha organitzat diferents activitats
per recaptar diners per la campanya del Domund

Lisa, una de les obres de David Marquina



11<<C U L T U R A

Vora dues-centes persones al Concert

del Xavier Monge Trio a Balaguer

       L’Escola d’Hoteleria
de la Caparella de Lleida,
ha estat premiada amb el
Caragol d’Or, guardó que
s’atorga anualment per la
Societat Gastronòmica i
Cultural del Comtat
d’Urgell de Balaguer, a
aquelles entitats o
persones que durant la

seva trajectòria tant
particular com col·lectiva
han destacat al món de la
gastronomia, la cultura o
la investigació.

Va recollir el premi el
director de l’Escola
d’Hoteleria de Lleida,
Gregori Canal, en
representació de l’escola.

L’escola d’Hoteleria s’emporta

el Caragol d’Or de l’any 2009

Lliurament del Caragol d’Or 2009

Xavier Monge Trio a Balaguer

El passat 7 de novembre,
Balaguer va acollir un con-
cert de jazz amb el grup
Xavier Monge Trio. El con-
cert estava emmarcat dins el
programa del Festival
JazzTardor 2009 - XVI Festi-
val de Jazz de Lleida.

El pianista balaguerí
Xavier Monge és un dels re-
ferents del jazz de casa nos-
tra. Fa uns anys ens va sor-
prendre amb el disc “Hotel
Orly” i després va captivar a
públic i crítica amb “Altres
Cançons a Mahalta”, un tre-
ball sobre els poemes de
Màrius Torres amb la veu de
Carme Canela.

Per a l’edició d’enguany
del JazzTardor, Xavier Mon-
ge es presenta en format de
trio, una de les modalitats
més emblemàtiques de la
música jazz.

El concert estava emmarcat dins del Festival Jazz
Tardor 2009 - XVI Festival de Jazz de Lleida, i va
tenir una càlida acollida per part dels balaguerins
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La Biblioteca de Balaguer us recomana

la lectura dels següents llibres

Fjällbacka és un poblet
de pescadors aparentment
tranquil de la costa oest de
Suècia. Tot sembla indicar
que l’aparició d’una nena
ofegada a les aigües del
mar és fruit d’un tràgic
accident, però l’autòpsia
revela que hi ha restes
d’aigua dolça i de sabó als
pulmons de la criatura.
Algú doncs, li ha causat la
mort en terra ferma i tot
seguit l’ha llançat despieta-
dament al mar. Però, per
què? Qui pot haver comès
un acte semblant? Patrik
Hedström i Erica Falck han
d’afrontar una investigació
tèrbola i complicada en un
cas de conflictes entre
veïns i cercles de porno-
grafia infantil.

L’autora és la nova
estrella del firmament de
la novel·la negra europea.

Les filles del fred
Autor: Camilla Läckberg
Gènere: Novel·la

100 trucs per arribar

a final de mes
Autor: David Escamilla
Gènere: Relats

Descobrir l’art a

través del món
Autor: Caroline Desnoëttes
Gènere: Infantil

Aquest llibre és una
invitació a esmolar l’enginy
i a no deixar-nos atrapar per
actituds pessimistes, trà-
giques o derrotistes. Es
tracta d’una eina útil i
necessària absolutament
oportuna en les coorde-
nades actuals: 100 trucs que
ens permetran arribar a final
de mes, un centenar de
consells que ens ajudaran a
aprofitar millor els nostres
recursos, a fer servir la
creativitat i a aprendre a
nedar amb fermesa en un
entorn complex.

L’estil de l’obra és
assequible i molt directe, ja
que els autors, comuni-
cadors reconeguts, han
aconseguit transmetre un
bon nombre de missatges
de manera que arribin sense
complicacions inneces-
sàries a la ment dels lectors.

Aquest llibre és una
festa per als ulls, una
trobada fascinant amb 18
obres d’art a través de tot
el món: rotlles etíops,
paravents coreans, màs-
cares brasileres, icones
russes... Els lectors més
joves podran observar tots
els detalls: els materials,
les formes artístiques,
podran jugar amb els
pictogrames ocults...
alhora que coneixen dades
sobre les obres i el lloc on
han estat creades.

Els adults trobaran al
final del llibre una breu
història de l’art que conté
informació sobre les peces
que surten al llibre, els
països als quals pertanyen,
la seva descripció, època,
etc. Es tracta, sens dubte,
d’un llibre d’art per
assaborir en família.

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

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

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
Que bé

Bon dia si els primers rajos de sol
t’agafen treballant i et dius «que bé».
Ho veus tot més proper si et lleves d’hora
i vius una victòria amb tu mateix,
sabent que el temps és teu molt més així,
content de repetir-te també que
de grat o bé per força t’has llevat.
Si ho fas, auguris i presagis
s’instal·len dintre teu com un bon fat
i al moll d’aquell «que bé» hi ets tu valent,
fent front al pes del dia i al seu llast
i alguna xispa fina  no endebades,
encén la gran foguera que cal fer
per vencer i resistir vent i ventades.
Tot amb tot,
preparat la vigilia si pot ser,
allò que tens hi vols tirar endavant.
Llevant-te igual.
Per poca o bé per molta.
La feina es fa al matí diuen cabals,
aquells més benestants sense fer broma.

Agraïment a l’Hospital Jaume d’Urgell

El passat 30 d’octubre i després d’una
curta malaltia, varem perdre el nostre pare.

Volem agraïr a tot el personal d’aquest
centre hospitalari, l’atenció i la dedicació

rebuda durant la seva estada.

Fills de Francesc Ticó i Gatnau
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41 participants al curs de “Com crear

un petit negoci” organitzat pel Consell

El dissabte 28 de no-
vembre, el Teatre acollirà
l’actuació del grup musi-
cal Quico el Célio, el Noi
i el Mut de Ferreries, dins
del Cicle de Tardor del
Teatre de Balaguer, a par-
tir de les 10 del vespre.

Llegendes, mites, cre-

ences o supersticions,
són el tema genèric
d’aquest espectacle d’en
Quico el Célio, el Noi i el
Mut de Ferreries. Narra-
cions populars de fets no
històrics o bé d’autenti-
citat molt deformada,
transmeses per tradició.

“Quico el Célio, el Noi i el

Mut de Ferreries” al Teatre

Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries

Participants al curs “Com crear un petit negoci”

El passat 29 d’octubre es
va cloure el curs “Que s’ha
de tenir en compte a l’hora
d’obrir un petit negoci” or-
ganitzat pel Consell Comar-
cal de la Noguera.

L’elevada participació de
quaranta-un alumnes, majo-
ritàriament joves, fa palesa
l’esperit emprenedor de la
gent de la Noguera que pre-
tén plantar cara a la crisi amb
la creació del seu propi ne-
goci, tot i els mals moments
econòmics.

En el curs, els partici-
pants van adquirir coneixe-
ments sobre l’elaboració
d’un pla d’empresa, la nor-
mativa vigent i les subvenci-
ons que poden optar en
obrir un negoci.

També van poder plante-
jar els dubtes concrets apli-
cats a casos pràctics i reals.

Els joves han adquirit coneixements de la normativa
mercantil i fiscal vigent, de les ajudes a les que
poden optar a l’hora d’obrir el seu propi negoci
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Classificació

Tercera Divisió

1. Reus ...................... 30

2. Hospitalet ............. 26

3. Santboià ................ 25

4. Prat ........................ 24

5. Europa ................... 24

6. Manlleu ................. 22

7. Cornellà ................ 21

8. Llagostera ............. 20

9. Amposta ............... 20

10. palamós .............. 19

11. Castelldefels ...... 18

12. Benavent ............ 17

13. Rapitenca ........... 15

14. Vilanova .............. 15

15. Balaguer ............ 14

16. Premià ................ 13

17. Blanes ................. 11

18. Pobla Mafumet .. 10

19. Cassà ..................... 8

20. Olesa ...................... 6

Propers encontres

22/11/2009 --  12h

Camp Municipal la Devesa

Rapitenca| Balaguer
-------------------------------------

29/11/2009  --  17h
Camp Municipal

de Balaguer

Balaguer| Castelldefels

Golejadors del

C.F. Balaguer

1. Genís Soldevila ... 5

2. Ermengol Graus .. 3

3. Carlos Romero ... 3

4. Iban Parra .......... 2

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

6. Dani Redondo .... 1

7. J. Campabadal ... 1

8. Josep Figueres ... 1

9. Moi Nogareda .... 1

10. Ramon Ribera .. 1

11. Juanjo Tenorio .. 1

Genís Soldevila,
amb cinc gols, ja és el
màxim golejador de
l’equip, seguit d’Er-
mengol Graus i Carlos
Romero amb 3 gols
cadascun.

Iban Parra

Un Balaguer desmotivat, perd a casa el

que guanya fora, en un partit nefast

FUTBOL>> Els homes
que entrena Elcacho
perden merescudament
davant el Premià, en un
partit per oblidar dels
balaguerins

04/10/2009

BLANES 2
BALAGUER 3

El Balaguer entrenat per
Lluís Elcacho continua anant
a la deriva, ja que després de
4 derrotes consecutives, va
guanyar al camp del Blanes,
en un ajustat 2-3, marcant el
darrer gol al minut 94, des-
prés que el Blanes aconse-

desmotivació i les poques
ganes van enfonsar un
equip davant d’un altre d’in-
ferior qualitat, com és el Pre-
mià, però que van jugar amb
el cap i amb un punt més de
motivació, necessària per
emportar-se els tres punts.

Aquest Balaguer pot
guanyar a qualsevol equip
de la categoria, però també
ha demostrat que pot perdre
davant de qualsevol, i per
tant, l’equip haurà de de-
mostrar la seva qualitat en
els propers partits, si no es
vol veure ensorrat en la zona
baixa de la classificació.

Aquest diumenge visita
el difícil camp de la
Rapitenca, esperant que
l’equip tingui millor dia i es
noti al camp i en la manera
de jugar.

guís marcar l’empat al minut
90. Aquest resultat podia
haver estat el revulsiu per la
remuntada dels balaguerins,
però la veritat és que davant
el Premià es va veure el pit-
jor Balaguer, sobretot a la
segona part, en que la

Parra disputant una pilota

11/10/2009

BALAGUER 1
PREMIÀ 2

Lluita dins l’àrea

Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 973 448 332

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER
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El Cristec ja és segon a la classificació,

després de dues victòries consecutives
El Cristec venç el Pallejà,

per 8 gols a 1, en partit cor-
responent a la 6a jornada de
la Nacional B en una contun-
dent victòria dels balague-
rins, que es situen en terce-
ra posició de la taula, front
un rival que es va mostrar
en tot moment superat per
la intensitat i bona organit-
zació tant defensiva com ata-
cant d’un conjunt local cada
vegada més conjuntat.

El Cristec va sortir amb
una forta pressió en tota la
pista que va motivar que els
visitants de seguida perdes-
sin la possessió i que es cre-
essin moltes situacions de
perill. D’aquesta manera Víc-
tor, als 5 minuts, i Moha, als
16, van traduïr aquest domi-
ni amb un 2 a 0 en el marca-
dor, resultat que hauria po-
gut estar molt més ample de

El jugador Tarroja

FUTBOL SALA >> L’equip que entrena Jaume
Canal aconsegueix dues victòries de molt mèrit
davant el Pallejà, i davant d’un de la Floresta

no ser per la excel·lent actu-
ació del porter visitant
Ramon.

El Pallejà, però, va apro-
fitar un doblepenal per reta-
llar les diferències abans del
descans, al que es va arribar
amb un ajustat 2 a 1. Al se-
gon període va continuar l’in-
tensitat i el control del joc
per part dels locals, sumant-
se aquesta vegada l’efectivi-
tat atacant, sobretot de

Tarroja amb 4 gols.
Aquest dissabte, altre

cop com a local, el Cristec
ha aconseguit una altra vic-
tòria davant l’Olímpic La
Floresta, equip que la pas-
sada temporada jugava en la
Nacional A i un dels màxims
candidats a l’ascens, en un
interessantíssim partit amb
la segona posició de la taula
en joc, per per un contun-
dent 6-5.

Cristec en joc
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El 31 d’octubre es va
realitzar el XIV Trofeu
Màster Atlètic-Barce-
loneta, en la qual han
participat quatre nedadors
màsters del CEN Balaguer
amb molt bons resultats.

Com a resultats més
destacats en categoria
masculina tenim que en la
de 20 a 24 anys en Marc
Auberni va ser el primer en
els 50 papallona i segon en
els 400  metres lliures. En
categoria de 25 a 29 anys
en Gerard Nadal ha quedat
en quarta  posició en els
400 metres lliures.

En categoria femenina
de 25 a 29 anys tenim la
primera posició de la
Helena Garcia en els 50
papallona i cinquena en
els 400 lliures  i en la de 45-
49 anys la tercera posició

de l’Imma Torné en els 400
lliures.

Per altra banda el
mateix dia a les
instal·lacions del CN
Hospitalet es disputava la
primera jornada del circuit
català de natació en el que
ha participat l’Eric
Demarchi en la prova de
100 metres lliures
aconseguint el lloc 44, bon
resultats si tenim en
compte que participaven
12 nedadors que van nedar
en el últim mundial.

Excel·lents resultats dels

nedadors balaguerins al

Màster Atlètic-Barceloneta

Nedadors de l’equip balaguerí

NATACIÓ>> Eric
Demarchi fa un
excel·lent resultat a
la 1a jornada del
circuit català

El gimnàs Punt d’Esport, un any més

amb la Marató de Televisió de Catalunya
El Gimnàs Punt d’Esport

de Balaguer, juntament amb
la regidoria d’esports de
l’Ajuntament i demés em-
preses col·laboradores, orga-
nitza, un any més una jorna-
da esportiva amb diferents
activitats per tal de recaptar
fons per la Marató de TV3
del proper diumenge 13 de
desembre.

Les activitats es celebra-
ran el dissabte 12 de desem-
bre, i entre d’altres cal desta-
car un campionat d’squash,
12 hores d’spining, aerobic,
steps, etc...

Les activitats són ober-
tes a tothom que hi vulgui
participar de 9 h a 21 h.Gimnàs Punt d’Esport

300 participants a la Cursa Atlètica

“Sant Crist 2009”, del 7 de novembre

ATLETISME>> Uns 300
atletes de totes les edats i
llocs de la nostra geografia,
van participar el passat dis-
sabte 7 de novembre, a la
Cursa Atlètica Sant Crist
2009, en les diferents cate-
gories i modalitats.

Els participants van po-
der escollir entre recórrer el
circuit urbà de 4 quilòmetres
o el de 10 quilòmetres amb-
dós amb sortida i arribada a
la nova passarel·la dels Paï-
sos Catalans.

ESPORTS>> Organitzen diferents activitats
esportives per recaptar fons el 13 de desembre

Cursa Atlètica Sant Crist 2009
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El CTT Balaguer rep el premi Campions

per l’ascens a la Superdivisió estatal
El passat dia 13 es va ce-

lebrar a l’Hotel Rey Juan
Carlos I de Barcelona la 26a
edició de l’Homenatge als
Clubs de Catalunya, organit-
zat pel diari «El Mundo
Deportivo», en que es ret
homenatge als clubs cata-
lans que van assolir l’ascens
de categoria en la tempora-
da 2008/2009.

El Club Tennis Taula
Balaguer va rebre el
corresponent trofeu «Cam-
pions» pel seu ascens a la
Superdivisió estatal del seu
equip femení, el Balaguer-
Villart Logístic, malgrat que
després, per motius econò-
mics, decidís no inscriure’s
en aquesta categoria per a la
temporada següent.

En nom de la presidenta
del club Anna Biscarri, queEquip femení del CTT Balaguer

TENNIS TAULA>> El trofeu, organitzat pel Mundo
Deportivo, va ser lliurat el 13 de novembre a l’Hotel
Carlos I de Barcelona, presidit per Carod Rovira

es trobava jugant amb el seu
equip al País Basc, va recollir
el premi Joan Biscarri de
mans del President de la
Unió de Federacions
Esportives de Catalunya
(UFEC), David Moner.

L’acte,  va estar presidit
pel vicepresident del Govern
de la Generalitat Josep Lluís
Carod-Rovira i la Secretària
General de l’Esport Anna

Pruna, que va comptar amb
la presència d’una nom-
brosa representació dels
millors clubs de Catalunya
de totes les modalitats
esportives, així com també
va assistir-hi la Delegada
Territorial d’Esports a Lleida
Núria Ramon atesa la
presència a l’acte d’home-
natge,  d’alguns clubs
lleidatans.

Trofeu Campions
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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

d’expressió de la nostra societat, ens comprometem a acceptar les rèpliques que els lectors estimin oportunes sempre que es guardi el degut respecte que mereixen
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O P I N I Ó

Un triomf per les Terres de Lleida
Jaume Gilabert, President de la Diputació de Lleida

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

La Diputació ha signat
el Pacte Nacional per a les
Infraestructures que ha
impulsat el Govern de
Catalunya. Aquest pacte
busca definir, de forma
consensuada, aquelles obres
que els successius governs
hauran d’impulsar per al
progrés del nostre país, fins
l’any 2020.

Des de la Diputació de
Lleida volíem un territori ben
connectat internament i
externament, tant al Pirineu
com a la plana. En la millora
de les vies internes, vèiem
imprescindible afermar el
triangle Lleida-Balaguer-
Tàrrega amb vies ràpides
d’alta capacitat, fent noves
autovies que evitessin el
centre dels nuclis urbans, i
ampliant, si fos necessari, la
capacitat de l’A-2. Volíem,
de forma complementària,
ampliar la capacitat de l’eix
que uneix Calaf amb
Balaguer, passant per
Guissona i Agramunt. I
reclamàvem, també, una
autovia entre Balaguer i
Alfarràs, que optimitzés el
trànsit des del nord de la
plana cap al nou aeroport de
Lleida-Alguaire i cap a les
noves connexions per
autovia amb la Vall d’Aran i
l’Aragó.

Volíem connexions d’alta
capacitat cap a Tarragona,
on Lleida té la seva sortida
al mar i per on la indústria
de les nostres comarques
s’abasteix de matèria
primera, i cap a la frontera
francesa, per on exportem,
en bona mesura, la nostra
fruita i molts altres
productes. I també cap a les
terres de l’Ebre, per facilitar
el ja dens intercanvi de
persones i mercaderies amb
el sud del país. Tres autovies,
l’una connectant Montblanc
amb Lleida, una altra de
Montblanc a l’A-2, entre
Tàrrega i Cervera, i una

No tinc cap dubte de que
els senyors que manen, i els
que tenen tots els números per
manar, i tot el ramat que es
mou als voltants d’alguna pan-
xa agraïda, estan alarmats de
l’estat en què ha arribat el fàs-
tic per la classe política. De
sempre totes les exageracions
fan mal, jo estic convençut que
hi ha polítics íntegres que no
han ficat mai la mà al calaix i
que no pensen fer-ho, per di-
verses raons molt pròpies de
la seva manera de sentir i de
ser. I crec sincerament que
hem de convèncer-nos de que
mai és així, al menys, en el
cercle més atansat al nostre
cada dia. El fer-ho és vertade-
rament una necessitat vital per
no caure malalt. Una altra
cosa és que no ficant la mà
(que ja és molt), i fiquin la pota.
La nostra ciutat creix i des de
la Casa Gran volen i desitgen
que creixi més, la pregunta és:
fins on?, no crec que ho
sàpiguin , ni falta que els hi fa.
Es senten tant segurs de la seva
permanència en la cadira, que
qualsevol disbarat es creuen
poder-lo tapar apel·lant a la
seva idea “progressista i ideo-
lògica”. Segons el nostre alcal-
de i el “equipo habitual”, que
ell es va fer a la seva mida -
com és normal-, per la capaci-
tat d’aplaudiment i assenti-
ment, ens donen a conèixer la
seva benevolència en una puja
de l’onze coma deu (11’10%)
en la Contribució Urbana de
l’any 2010. Davant de l’oposi-
ció de tots els grups polítics
representats. Deixen veure la
seva magnificiència, dient que
dels 43 impostos on tenen
competència només n’apujen
dos. No diran que dels altres,
uns son pellerofes econòmi-
ques i uns altres ja estan al
màxim permès. Tampoc diran
que mentrestant el IPC ha pu-
jat en un període de quatre
anys un 6’25% segons l’INE, el
de Balaguer ho ha fet en un
26’55% en les ànsies recapta-

De dins l’armari
C.G.A.

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

tercera de Lleida fins a
Amposta fruit del
desdoblament de la carretera
actual, s’haurien d’afegir al
desdoblament ja previst de
l’eix transversal fins a Girona.

Volíem un Pirineu ben
connectat transversalment i
amb la plana. Reclamàvem
una millora dels traçats del
Pont de Suert a Puigcerdà, tot
traient les vies de l’interior de
les poblacions i fent els túnels
i viaductes necessaris. Que la
Vall d’Aran quedés connectada
directament amb les valls
d’Àneu, tot evitant el sempre
complicat Port de la Bonaigua,
i que millorés la connexió del
Pallars amb la vall del Segre
per Comiols.

Volíem que les connexions
ferroviàries fessin un salt
endavant millorant la qualitat
de les vies, modernitzant els
trens i augmentant la seva
freqüència de pas, a fi de
constituir un autèntic sistema
de rodalies al llarg de les línies
que uneixen Lleida amb
Manresa i amb Tarragona.
Reclamàvem completar i
prolongar la línia de La Pobla
de Segur, i alhora volíem que
la Seu i Andorra, des de
Puigcerdà, gaudissin també de
connexió per tren.

Volíem un pacte que no
oblidés les garanties de
subministrament d’aigua
potable a les conques del
Segre i del Garona, que
preveiés la posada en
funcionament de nous
regadius i la millora dels
existents; un pacte on es
planifiqués la depuració de les
aigües residuals i el
tractament de residus com una
exigència ambiental per a les
nostres comarques.
Demanàvem un pacte en què
els nous serveis de
telecomunicacions gaudissin,
també aquí, de les
infraestructures adequades, i
que contemplés que el gas
canalitzat per a ús domèstic o

industrial arribi a la major part
del nostre territori en un
termini breu.

Volíem, en definitiva, que
el progrés i el benestar dels
ciutadans no passessin de
llarg, com han passat tantes
vegades, de Lleida i les seves
comarques. Que el Govern
català entengués que la nostra
població i el nostre territori
mereixen una atenció i uns
recursos que sens dubte són
més fàcils de justificar a les
àrees més densament
poblades del país. Per això, des
del Govern de la Diputació vam
impulsar la redacció d’un
document de 27 punts, que es
va aprovar amb la unanimitat
de tots els grups polítics, i on
s’expressaven amb detall
aquestes demandes. La
negociació amb el Govern de
la Generalitat, que el govern
de la Diputació ha abordat amb
les idees clares i un ferm
compromís amb el territori, ha
permès que el text final del
Pacte reculli, de forma
inequívoca, les necessitats de
les terres de Lleida: 26 dels 27
punts han estat acceptats i
formen ja part del document
del Pacte.

Hem signat el pacte,
doncs, amb tota la convicció i
satisfacció. Ens costa
d’admetre que els diputats i
diputades de l’oposició es
desentenguin ara d’un èxit tan
clar, tan rotund, i del qual es
podien haver sentit
copartíceps. Entenem,
tanmateix, que segurament a
contracor s’han vist abocats
pels seus partits a qüestionar
l’acord i quedar-ne al marge.
Però hi ha luxes i frivolitats que
des del govern de la Diputació
ni ens podem ni ens volem
permetre. Hi ha moments per
a protestar, temps per a
negociar i ocasions per a
celebrar.  Amb aquest pacte,
Lleida i la seva ciutadania, de
la plana i del Pirineu, hi han
guanyat. Els ciutadans han de
tenir ben altes les expectatives
sobre el seu futur, i des del
govern de la Diputació
seguirem treballant per no
defraudar-les.
----------------------------------------------

dores de l’Ajuntament. També
s’ha de dir que amb tot aques-
ta senyora pujada de l’impost,
la nostra Casa Gran continua-
rà tenint dèficit. Primera indús-
tria de tota la Noguera, pel nú-
mero d’empleats. Cal dir que
Iniciativa-Verds, han complert
estrictament el pactat, i li van
recordar al Sr. Aguilà que era
seva la culpa del trencament.
Però ni per aquesta ell va mou-
re fitxa. Amb l’avantatge que
té de parlar el darrer, va fer un
míting del més ranci gust sec-
tari, al dividir a la societat ba-
laguerina al més pur estil
zapaterista. D’un gust més pro-
pi dels anys trenta que no
d’avui. Jo vull creure que l’aus-
teritat que sempre ha lluït en
la seva vida privada -una virtut
per lloar i ben apreciada-, en
determinats moments de la
seva vida pública se’n oblida
amb facilitat.

Administrar una ciutat que
d’una forma tant repetitiva li
ha demostrat la seva lleialtat,
és una feina ben feixuga. Però
altres companys del seu partit
han buscat i trobat, sistemes
d’administració més a propò-
sit dels dies que ens toca viu-
re: Des d’eliminar serveis defi-
citaris, a retallar despeses fà-
cilment comprensibles, aquí
els vol mantenir tots, viva el
seu salero!. No cal parlar dels
sous per la dedicació a feines
municipals d’alguns regidors,
que ben bé poden renunciar a
una part del seu salari en be-
nefici de totes les sanes inten-
cions del seu alcalde, que su-
poso que també són seves. El
Sr. Folgado (socialista de pro i
ex-alt càrrec d’Hisenda), en
l’ajuntament de Tres Cantos
els hi pot explicar, encara que
crec no ho voldrien entendre.

-------------------------------------------------
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La pensió mitjana de la Seguretat
Social el 2007 va ser de poc més de
700 euros mensuals. Si Catalunya dis-
posés d’un estat propi la quantitat pu-
jaria fins a superar els 878 euros, un
25% més. Aquesta conclusió s’extreu
d’un estudi fet públic aquest estiu, on
s’afegeix que sense Catalunya la Segu-
retat Social espanyola seria ruïnosa.

L’estudi el van presentar la degana
de la Facultat d’Econòmiques de la Uni-
versitat de Barcelona, Elisenda Paluzie,
i el notari Alfons López Tena, i demos-
tra que amb un estat propi es podrien
augmentar les pensions, augmentar els
fons de reserva, i baixar les càrregues
que s’imposen a treballadors i empre-
saris entre un 20 i un 25%, la qual cosa
significaria un estímul en temps de cri-
si.

També afegeix que una seguretat

Els pensionistes rebrien un 25% més en una

Catalunya Independent
Plataforma Balaguer Decideix

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

social espanyola sense la catalana se-
ria deficitària. El superàvit que ha acu-
mulat els darrers anys es deu a les apor-
tacions dels treballadors catalans.
López Tena va explicar que «l’actual
Catalunya dependent no pot pagar unes
bones pensions perquè amb els diners
d’aquí es paguen els jubilats i vídues
d’allà, on a més, la vida és més bara-
ta».

Els economistes es van remetre a
les dades: per a l’any 2007, la pensió
mitjana en un sistema de seguretat
Social català hagués pogut augmentar
de mitjana en 174’73 euros mensuals i
2.446’26 euros anuals. Així, per exem-
ple, d’una pensió anual de 9.856’84 eu-
ros es passaria a una pensió de 12.303’2
euros.

Podeu comentar l’article a:
www.balaguerdecideix.cat

Felicitats Josep Maria
Joan Maria Molins, Regidor del Partit Popular

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

Vull felicitar-te Josep Maria, però
també a la Magda, a les teves filles la
Mercè i la Magda, la família, pilar
fonamental sobre el que es sustenta
qualsevol èxit personal, per aquest
guardó, així com a l’amic Joan Arjona
per la seva bona i acurada tasca.
El Morell ha estat i és una de les
persones de la cultura, nascuda fora de
Balaguer, que ha portat el nom del
nostre poble per tot arreu i de manera
molt efectiva, tant premsa escrita com
radiada, televisada, etc. Ha estat un
home referència del nostre poble molts
anys, doncs hi havia molta gent que
entrava a la nostra Ciutat, tan sols per
menjar al seu restaurant i gaudir del
seu consell gastronòmic. També és ben
cert, per què així ho he pogut constatar,
que dins del seu sector, el gastronòmic,
és una persona apreciada i reconeguda
per molts dels millors restauradors que
tenim al territori.

I no podem deixar passar per alt els
seus llibres, en tots i cadascun d’ells hi
ha mencions a la nostra Ciutat i en tots
ells hi ha plats de la nostra terra que
també és la seva. Es nota que és una
persona que ha estat i està
compromesa amb Balaguer. T’he de

felicitar pels llibres, ja que gràcies a
ells alguna vegada he pogut gaudir d’uns
bons àpats.

M’agradaria que facis una mica de
memòria. Hi havia una dona, que tu
coneixies molt bé, la Trini de la Fonda
Nacional. Si no ho tinc mal entès, va
ser la primera persona, juntament amb
el seu marit, el Camarasa, que et va
donar feina a Balaguer, i que en els
últims mesos de la seva vida, jo vaig
poder parlar i conèixer bastant bé, ja
que tenia, com tu ben bé saps, vincles
amb la meva família, sempre
m’explicava anècdotes teves quan
parlava de tu t’anomenava «El
Blanquet» sempre en to afectuós.

Amb el teu permís, m’agradaria
explicar-ne una que no deixa de ser
curiosa: deia la Trini quan estaves a la
Fonda: «Noi si no et centres més no en
sabràs mai de cuinar, ets un atabalat...».
Passat un temps el discurs va canviar i
et deia: «Ara si que ho fas bé, encara
en sabràs més que jo». Et puc assegurar
que estaria ben orgullosa que se’t faci
aquest reconeixement doncs em
consta que t’apreciava molt.
Repeteixo, moltes felicitats per a tu i
per als teus, crec que t’ho mereixes.

Entrevistes freaks. Passar-se tres pobles.
Inyaqui Olarte Vives

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

Anava a entrevistar un parell
de persones rosses i pijes per
preguntar-los què sentien, després
d’haver-se gastat uns milers d’euros
en roba d’entre-temps, en
constatar que a Ponent l’entre-
temps no existeix. Aquí passem de
l’estiu i la màniga curta a l’abric
d’hivern sense terme mig.

En això estava, quan un cotxe
es va saltar un Stop al meu davant
i un altre, que anava, conduint pel
seu carril, amb una forta girigada
de pneumàtics, el va evitar per
centímetres.

- Però què fas!? –va cridar el
conductor del cotxe que anava pel
seu carril.

Fins aquí, una reacció com-
prensible. Sorprenentment el
conductor del cotxe que s’havia
saltat el Stop va baixar gesticulant
i va començar a insultar i a proferir
amenaces. L’altre no és va quedar
pas curt i en un plis plas es va
muntar una bronca del quinze.

Per sort, la cosa va acabar en
no res i al poc tots dos van tornar
als cotxes i a fer via. Al cap i a la fi,
les paraules se les enduu el vent.
malgrat haver-se-les dit de l’alçada
d’un campanar, la cosa quedaria
en un incident sense més
transcendència que un rampell de
mal humor.

El problema pot sorgir quan, de
vegades, aquestes paraules són
escrites o enregistrades i es fan
públiques, aleshores adquireixen un
poder devastador i el dany es pot
multiplicar exponencialment. Hi ha

ocasions en que de la indignació, que
sempre és justa per qui la pateix, en
pot néixer l’odi i l’odi, no caldria ni dir-
ho, és un sentiment negatiu, sempre
resta. Resta per totes bandes, només
deixa dolor i rancúnia al seu pas. Una
de les primeres coses que ens haurien
d’ensenyar per a ser autèntics éssers
humans és a no odiar.

Explicava Abraham Lincoln que
quan escrivia un discurs o una carta on
tractava algun tema particu-larment
punyent o replicava els seus rivals
polítics, deixava el text un dia damunt
l’escriptori i, passat aquest temps, el
rellegia. Invariablement el primer
esborrany acabava a la paperera.
Aleshores en redactava un altre,
tractant d’evitar la càrrega d’emocions
negatives. Un sistema senzill que pot
aplicar qualsevol.

Per desgràcia, no podem anar
enrere en el temps i, quan les coses
estan dites, publicades o esbombades,
el mal ja està fet. De vegades la boca
és més ràpida que el pensament, tots
hem dit coses de les que penedir-nos
en un moment o altre. Quan escrivim,
en principi, no hem de patir perquè la
boca ens faci males passades, n’hi ha
prou amb rellegir el text i retocar les
parts més escabroses. Malgrat tot, si
un no vol autolimitarse, caldria confiar
en que qui te l’ha de publicar vetllarà
per tu. Per això són els amics, no?

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

OPINA PER BALAGUER

Creus que és excessiu
que l’Ajuntament

de Balaguer vulgui pujar l’IBI un 10%?

Vota connectant-te a:

www.cerclebalaguer.cat
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Trobada dels nascuts i residents a

Balaguer l’any 1959, el 13 de desembre
La ciutat de Balaguer fa

una crida a totes aquelles
persones que han nascut i/
o resideixen a Balaguer de
l’any 1959 per tal de partici-
par a la trobada en motiu del
50è aniversari del seu naixe-
ment. Aquest acte tindrà lloc
el 13 de desembre, diumen-
ge, amb un seguit d’activi-
tats que està preparant una
comissió organitzadora.

Els interessats en assis-
tir a la festa, podeu informar-
vos trucant al telèfon 973 450
295 (de les 21 a les 23 h) tot
preguntant per la Dolors o
bé fent-nos arribar un correu
electrònic a l’adreça següent:
balaguer1959@gmail.comBalaguer

Homenatge al policia local, Josep Maria

Alós, en la seva jubilació del servei
La Guàrdia Urbana de

Balaguer va retre un home-
natge al Policia Josep Maria
Alós, en la seva jubilació del
servei. Josep Maria Alós ha
estat al servei de la Policia
Local de Balaguer durant les
darreres dècades, i els seus
companys van voler
despedir-lo amb una festa de
comiat.

Després d’un dinar,
Josep Maria Alós va rebre
una placa en honor als seus
anys de servei.

Com cada any, els balaguerins que fan els seu 50
aniversari es reuneixen per tal de celebrar-ho

Des de l’ Àrea d’immi-
gració de l’Ajuntament de
Balaguer s’organitza
aquest mes de novembre
el II Cicle de Cinema i
Immigració on es projec-
taran tres pel·lícules sobre
el fet migratori .

El que es pretén és
mostrar diferents punts
de vista sobre la immi-
gració a través de
pel·lícules que il·lustren
les diferències culturals i
generacionals, el desar-

relament, la marginalitat,
la recerca d’una millor
vida o l’annexió a la Unió
Europea.

Les projeccions es
realitzen els dissabte 14 i
21 de novembre i el
divendres 27 del mateix
mes a la sala d’ actes de
l’Ajuntament de Balaguer
a partir de les 22h de la nit.

L’entrada és totalment
gratuïta i després de cada
pel·lícula un forista
dinamitzarà el debat.

En aquest cicle de
cinema i debats, projec-
taran les pel·lícules: «Gran
Torino», projectada el
passat dissabte dia 14, «Al
otro Lado», el proper
dissabte dia 21, i «14
kilometros», el divendres
dia 27.

La Sala d’Actes de

l’Ajuntament acull el II cicle

de Cinema i Immigració

Pel·lícula “Gran Torino”

Aquest dissabte 21 de
novembre es
projectarà la
pel·lícula “Al otro
lado”, a les 22 hores

Membres de la Policia Local de Balaguer
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Anuncis breus classificats

IMMOBLES

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

ES TRASPASSA bar a

Balaguer. Raó informació

al telèfon: 605060510.

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

ES LLOGA  casa de plan-

ta baixa al cantó del col·-

legi Gaspar de Portolà.

Sense moblar. Abstener-

se curiosos. Informació al

telèfon: 973448273.

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

ES LLOGA pis a Térmens,

4 habitacions, cuina,

menjador i bany. Interes-

sats trucar al: 936743528.

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

ES TRASPASSA bar a

Balaguer, en ple funcio-

nament, c/ Doctor

Fleming, núm. 37. Raó:

629476013.

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

ES BUSCA parcel·la

d’uns 400 m2 al Secà,

Hostal Nou o a la Ràpita.

Pago al comptat. Raó te-

lèfon: 637405511 (Jordi).

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

ES LLOGA garatge tancat

de 40m2 al c/ Bellcaire.

Interessats trucar al:

973238325.

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

ES VEN pis dúplex a l’Av.

Països Catalans, de 150

m2+terrassa+cuarto de

40 m2 al costat. Tot amb

vistes al riu. Oportunitat

única. Telèfons d’infor-

mació: 678954170-

667476167.

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

ES LLOGA àtic a

Barcelona, 3 hab., cuina

independent, moblat, a

prop de la parada de me-

tro Pubilla Cases (L5) i del

tranbaix. Preu: 660 e

mensuals + despeses.

Raó telèfons: 605642959-

695582313-973449036.

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

ES VEN pis nou de 2-3 ha-

bitacions, a l’Avinguda

Països Catalans. Informa-

ció per venda al telèfon:

973446011.

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

ES VEN parquing tancat

al carrer Sant Diego de

Califòrnia. Informació als

telèons: 938154244-

616429706. Preguntar per

Juan Carlos.

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

VENDA/LLOGUER pàr-

kings tancats al c/ Jaume

Balmes, 11. Raó telèfons:

973446161-629310479.

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

ES LLOGA pis a l’Avingu-

da Països Catalans. Raó:

973446011.

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

ES TRASPASSA pub a

Balaguer,llicència de

discoteca. Tel: 667476167.

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

ES LLOGA pis de 65 m2,

al c/ Barcelona, 2 habita-

cions, sala, bany, cuina.

Està tot moblat i equipat

amb electrodomèstics.

Raó: 619742785.

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

ES LLOGA casa sense

moblar. Raó: 973448273.

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

ES LLOGUEN pàrkings a

l’edifici HP Sanahuja, 36.

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.

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

OPORTUNITAT casa

adosssada a Gerb, 240 m2,

4 hab+àtic+pàrking 2

cotxes+taster. Preu ven-

ta: 200.000 e (negocia-

bles). Raó: 973445550.

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

SE ALQUILA bar muy

céntrico al precio de 285

e/mes. También pisos

amueblados en el casco

viejo. Razón: 973445675.

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

TREBALL

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

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...).

També servei de manicu-

ra i pedicura a domicili.

Raó telf: 653600457.

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

VARIS

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

VIVO SOLO. Busco señora

de compañia, que sea

agradable y sincera.

Interesadas llamar al

659224182.

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

ES VEN cotxet marca

Jané de 3 rodes, amb ma-

xicosi (3 posicions), cadi-

reta vermella amb som-

brilla. Raó: 649334994.

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

VENDA, OPORTUNITAT ÚNICA

Pis dúplex de 150 m2, a l’Av. Països Catalans,
amb gran terrassa i tot amb vistes al riu.

Interessats trucar als telèfons:

678954170-667476167

ES LLOGA

casa de planta baixa al cantó del col·legi
Gaspar de Portolà. Sense moblar.

Abstener-se curiosos.

Informació al  telèfon: 973448273
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NETEJA DE VIDRES, EDIFICIS, BANCS,

OFICINES, COL.LEGIS, LOCALS

COMERCIALS, NETEGES FI D'OBRA.

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

REHABILITACIÓ DE FAÇANES

Pintura i Decoració

Qualitat i dedicació,
els nostres distintius

Pedro Garanto Fillat
C/ Tàrrega, 51 F •  BALAGUER

Tel. 699 949630

Farmàcies

ÀGER
AJUNTAMENT 973 455004

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

BALAGUER
AJUNTAMENT 973 445200

MOSSOS (URGÈNCIES) 088

MOSSOS D’ESQUADRA 973 457700

GUÀRDIA URBANA 973 450000

CONSELL COMARCAL 973 448933

BOMBERS 973 445080

CAP II 973 446028 / 973 447714

CAP II, DEMANAR VISITES 902 111 444

I.N.SEGURETAT SOCIAL 973 450408

A MEDICS 973 447513

CENTRE MEDIC

DE RECONEIXEMENTS 973 448113

CREU ROJA 973 445796

RENFE 973 445503

ALSINA GRAELLS 973 445476

TAXIS PÚBLICS 973 445022

CORREUS 973 445826

JUTJAT N.1 973 451353 / 973 451383

JUTJAT N.2 973 451162 / 973 451287

SALA DE PROCURADORS 973 451177

DESPATX PARROQUIAL 973 445342

ESGLÈSIA EVANGÈLICA

PENTECOSTAL 973 445996

FUNERARIA SANT JOSEP 973 449044

973 445786 - 629 447113 -973 390862

CASAL GENT GRAN 973 446259

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

BELLCAIRE D'URGELL
AJUNTAMENT 973 586005

DISPENSARI MÈDIC 973586249

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

CAMARASA
AJUNTAMENT 973 420009

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

CASTELLÓ DE FARFANYA
AJUNTAMENT 973 428007

CUBELLS
AJUNTAMENT 973 459005

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

GERB
AJUNTAMENT 973 446099

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

LA RÀPITA
TELÈFON PÚBLIC 973 445018

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

MONTGAI
AJUNTAMENT 973 430005

METGE 973 430107

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

MENÀRGUENS
AJUNTAMENT 973 180205

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

TÉRMENS
AJUNTAMENT 973 180010 / 973 180041

CASA DEL METGE 973 180213

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

OS DE BALAGUER
AJUNTAMENT 973 438004

METGE 973 438003

A.T.S. 973 438062

ESCOLES 973 438061

RESIDÈNCIA 973 438169

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

SANT LLORENÇ
TELÈFON PÚBLIC 973 420003

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

LA SENTIU
AJUNTAMENT 973 424005

CASA DEL METGE 973 424058

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

LES AVELLANES
AJUNTAMENT 973 454004

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

VALLFOGONA DE BALAGUER
AJUNTAMENT 973 432008

CASA DEL METGE 973 432055

Telèfons útils

ÀGER

F. JOSA - C/ La Font, s/n 973455060

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

BALAGUER

F. ALDAVÓ- P. Estació, 10 973450214

F. CLAVER- Sant Lluís, 6 973445384

F. MARCH- S. Jaume, 2 973445280

F. SALA- Pl. Mercadal, 38 973445087

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

BELLCAIRE D'URGELL

BRUFAU TUDELA, J.I. 973586466

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

CAMARASA

TRIBÓ ALCOBÉ, M. 973420200

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

CASTELLÓ DE FARFANYA

ARASA PLA, G. 973428070

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

LA SENTIU DE SIÓ

MONTSERRAT MIRATS 973424151

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

LES AVELLANES

RÚBIES PRAT, NÚRIA 607191367

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

MONTGAI

PERE SOLANS 973430110

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

OS DE BALAGUER

RÚBIES PRAT, NÚRIA 973438136

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

VALLFOGONA DE BALAGUER

AIGUABELLA ALENTA, G.973432151

Farmàcies de torn de Balaguer

De les 8 de la tarda del 19 de novembre a les 8 de la tarda del 26 de novembre SALA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 26 de novembre a les 8 de la tarda del 3 de desembre MARCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 3 de desembre a les 8 de la tarda del 10 de desembre ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunitats | Pàrquings | Oficicines
Establiments comercials | Col·legis

Bancs | Naus industrials
Neteges fi d�obra

Neteges en general
Vidres | Rètols

Neteja de catifes i moquetes
Poliment i abrillantament de terra

DEMANI�NS PRESSUPOST
al: 687 509 546

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI

06.10 BARCELONA feiners

07.55 “ diari

18.58 “ diumenges

19.55 " diari

06.10 TÀRREGA feiners

07.10 " feiners

12.00 " feiners

15.00 " de dill. a div. feiners

18.58 " diumenges

19.30 " feiners

05.55 LLEIDA de dill. a div. feiners

06.55 " de dill. a div. feiners

07.41 " feiners

07.45 " feiners

07.48 " feiners

07.55 " dim, dime, diven.

08.00 “ dill., dij., diven.

09.15 “ feiners

10.45 " diumenge

13.30 “ de dill. a div. feiners

13.59 “ feiners

15.18 LLEIDA de dill. a div. feiners

18.05 “ feiners

09.50 SEU D'UR-PUIGERDÀ feiners

13.35 SOLSONA dill,dima,dij,div. feiners

09.50 PONTS diari

12.30 “ de dill. a div. feiners

SORTIDES ARRIBADES

BALAGUER LLEIDA

06.20 (1) 06.49

08.00 08.30

09.50 10.19

12.25 12.54

14.16 14.46

16.00 16.29

18.30 18.59

19.25 19.55

SORTIDES ARRIBADES

LLEIDA BALAGUER

05.50 (1)(2) 06.13

07.15 07.44

09.10 09.39

11.45 12.14

13.45 14.14

15.15 15.44

17.50 18.19

20.30 20.59

Horari de trens

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI

13.35 PONTS de dill. a div. feiners

16.35 “ diari

18.30 “ de dill. a div. feiners

19.50 “ de dill. a div. feiners

17.21 ESTERRI D'ÀNEU feiners

07.00 AGRAMUNT de dill. a div. feiners

13.17 AGRAMUNT feiners

18.30 AGRAMUNT feiners

18.58 AGRAMUNT diumenge

19.47 AGRAMUNT de dill. a div.

07.00 ÀGER feiners

09.48 ÀGER feiners

11.05 LES Diari

18.05 LES Diari

SORT. LLEIDA-BALAGUER CALENDARI

09.10 feiners

09.15 diari

11.00 feiners

12.30 feiners

13.00 de dill. a div. feiners

15.00 de dill. a div. feiners

16.00 diari

16.45 feiners

18.30 de dill. a div. feiners

19.00 de dill. a div. feiners

20.01 de dill. a div. feiners

21.51 de dill. a div. feiners

Horari d’autobusos

(1) Només circula de dilluns a divendres feiners.

(2) Tren directe entre Lleida i Balaguer.

BALAGUER LA POBLA

09.39 11.00

14.19 15.40

20.59 22.20

LLEIDA LA POBLA

09.10 11.00

13.45 15.40

20.30 22.20

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
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