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Estem a les portes d’iniciar un nou curs escolar.
Enguany, el curs, comença uns dies abans. El proper 7 de
setembre, tots els alumnes de cicles inicial, primària,
secundària i batxillerat, juntament amb els de cicles
formatius retornaran a les aules, una setmana abans del
que ens tenia acostumat el calendari escolar. I és que
entra en vigor un dels acords més polèmics dels darrers
anys, que fa que el curs comenci abans, i s’hagi instaurat
una setmana de vacances al mes de febrer, tal i com fan
a la majoria de països europeus. Diuen que és per què els
períodes d’estudis no siguin tant llargs, i a la vegada
evitar que les vacances d’estiu siguin també tant llargues.
Suposem que no es fàcil coordinar aquest calendari, però
a simple vista, veiem que posar la setmana festiva al mes
de febrer, es retallar un dels trimestres més curts del curs
escolar, ja que els alumnes retornen a les aules a partir
del 8 de gener, després de les vacances de Nadal, i tornen
a fer les vacances de Setmana Santa, entre finals de març
i mitjans d’abril, quan el primer trimestre anirà des de
principis de setembre fins al 20 de desembre, amb 3
mesos i mig ininterromputs.

D’altra banda, per molt que a Europa comencin a
principis de setembre, i facin classe al mes de juny per
les tardes, cal dir que el clima del nostre país, en aquestes
èpoques, no està per massa floridures, i els nostres
centres escolars, avui en dia, no estan preparats, ni amb
aire condicionat, ni amb vidres de càmera, amb el que les
aules seran autèntics forns per als nostre alumnes i
educadors.

Bon retorn a les aules.

Nou calendari escolar
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El proper 18 de setembre, es celebra la

IV Mostra d’Oficis Antics al c/ del Pont

El proper dissabte 18 de
setembre, des de les 10 del
matí i fins a les 20,30 del ves-
pre, al carrer del Pont de
Balaguer, tindrà lloc la quar-
ta edició de la Mostra d’Ofi-
cis Antics, que organitza
l’Associació de Veïns del
Centre Històric amb el patro-
cini de l’Institut Municipal
Progrés i Cultura de
Balaguer, ImPiC.

Històricament, el carrer
del Pont de la capital de la
Noguera, havia estat un car-
rer de llarga tradició de me-
nestrals: fusters, ferrers, car-
reters, calderers, llauners,
obrint de bat a bat les portes

dels seus tallers, convertien
el carrer del Pont en una au-
tèntica factoria, un espai ple
de vida i activitat econòmi-
ca.

La Mostra d’Oficis An-
tics reunirà de nou, varis
d’aquests oficis, els quals
han estat recuperats per di-
ferents obradors de les co-
marques catalanes que

A la mostra hi participen diferents oficis antics

s’aplegaran novament
aquest mes de setembre al
històric carrer del nostre
casc antic.

Aquesta mostra, conjun-
tament amb el mercat set-
manal dels dissabtes al Mer-
cadal o la Fira de Santa Llúcia
al carrer d’Avall, resituen el
centre històric balaguerí
com a epicentre de la vida
col·lectiva, de la relació soci-
al, de la transacció comerci-
al, tot assenyalant, de mane-
ra clara, el camí a seguir en
ordre a la plena recuperació
integral dels seus carrers i
places.

En la passada edició i van
participar una vintena d’ar-
tesans, i van ser centenars
els balaguerins i veïns de la
comarca, que durant tot el
dissabte es van passejar pel
carrer del Pont, veient els di-
ferents artesans fent activi-
tats al carrer avui perdudes.

La Mostra d’Oficis Antics es celebra al carrer del Pont

La Mostra reunirà una
vintena d’artesans
d’antics oficis a
l’històric carrer del
casc antic de la ciutat

Una trentena de
comerços de la ciutat van
participar enguany al
Mercat de les rebaixes
que compleix la XIena
edició tenint en compte
que al llarg de l’any se
n’organitzen dos, el
mercat d’estiu i el
d’hivern.

El passat divendres 6
d’agost, el regidor de fires
i mercats i vicepresident
executiu de l’ImPic,
Josep Ma Escoda i el
president de l’Associació
de Comerciants Balaguer
2021, Albert Coma van
visitar el mercat i van
manifestar la satisfacció
en veure que el mercat
estava ple de gom a gom.
També van declarar que
l’objectiu d’aquestes
iniciatives no és tan sols

la venda directa, molt
important en aquestes
èpoques que estem vivint,
sinó també la difusió que
es dóna del comerç en
qüestió, complementant
també l’activitat firal de la
població.

Així doncs, Albert
Coma va comentar que
des de l’Associació,
seguiran impulsant
mercats d’aquests tipus i
intentaran que siguin més
participatius en la nostra
ciutat.

Una trentena de comerciants

participen al  XIè mercat de

les Rebaixes d’estiu

El Mercat de les rebaixes de gom a gom

El mercat va
celebrar-se el passat
divendres 6 d’agost al
Passeig de l’Estació
durant tot el dia
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Josep Fèlix, alcalde de Tarragona, en

els actes de la Diada de Catalunya
Balaguer celebrarà la Di-

ada nacional de Catalunya,
el proper dissabte 11 de se-
tembre, tot i que els actes
festius ja començaran el di-
vendres 10 de setembre amb
una ballada de Sardanes a la
Plaça del Mercadal, a partir
de les 20,30 hores amb la
Cobla 11 de Setembre.

El dia de la Diada Nacio-
nal de Catalunya, els actes
oficials es faran un any més
davant l’Escultura a la Uni-
tat de la llengua, l’Escull, a
l’Avinguda dels Països Cata-
lans.

Aquests actes comença-
ran a les 19,45 amb els parla-
ments de l’Alcalde de la ciu-
tat de Tarragona, Josep Fèlix
Ballesteros, el president del
Consell Comarcal de la No-
guera, Vicent Font i de l’Al-Els actes es faran davant l’escultura l’Escull

Els parlaments oficials es faran davant l’escultura
Escull a l’Avda. Països Catalans, i posteriorment hi
haurà l’actuació del cantant Ton Rulló

calde de Balaguer, Miquel
Aguilà, qui tancarà els parla-
ments, i donarà pas al con-
cert a càrrec del cantant Ton
Rulló.

D’altra banda, i coinci-
dint amb aquestes dates, el
divendres 10 de setembre, el
Consell Comarcal de la No-
guera, farà el lliurament del
premi Jaume d’Urgell a
aquelles persones o entitats
que més han destacat en fa-
vor de la unitat dels pobles
de llengua catalana.

Enguany, el premi va re-
caure sobre el periodista de
Catalunya Ràdio, Joaquim
Maria Puyal, conegut per les
seves aparicions a TV3 en di-
ferents programes, i pels
seus anys locutant tots els
partits oficials del F.C.
Barcelona a Catalunya Rà-
dio. D’altra banda, també re-
brà el guardó del 2010, el
Casal dels Països Catalans
de La Plata per la seva tasca
en el marc del continent sud-
americà.

Joaquim Maria Puyal rebrà el premi Jaume d’Urgell
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La família
RODRÍGUEZ-FERNÁNDEZ,

vol agraïr a familiars, amics i coneguts les
mostres de suport rebudes

pel funeral de
ANNA FERNÁNDEZ RISUEÑO

el passat 31 de Juliol de 2010.

Gràcies a tothom.

El passat 11 d’agost al
vespre va tenir lloc la
celebració de la Festa de
Santa Clara  al Reial
Santuari del Sant Crist, el
qual es va omplir
d’assistents tant a la
missa com a la posterior
representació musical del
Trànsit de Santa Clara que
significa una visió de la
mort diferent com una

dansa donant pas a l’altra
vida, a càrrec de l’escola
de dansa Montse Miret de
Balaguer, les germanes
clarisses del convent de la
ciutat i la col·laboració
molt especial del
Franciscà Fr. Gerardo
Sarapura, qui fou
l’encarregat d’elaborar el
guió, ja que és un
especialista en mim i
psicodrama.

Tota una gran
representació que va fer
gaudir d’allò més al públic
assistent on també hi va
voler assistir l’alcalde de
Balaguer, Miquel Aguilà i
la regidora de serveis
socials, Montse Serra.

La representació del Trànsit

de Santa Clara, ompla el

Santuari del Sant Crist

Trànsit de Santa Clara

Un any más les
germanes clarisses
organitzen la festa en
honor a la seva
patrona, Santa Clara

90 nois i noies participen a les

colònies del Centre Esplai Santa Maria

Amb l’objectiu
d’incentivar la lectura i recor-
dar als més petits, algunes
de les llegendes més famo-
ses del món, el Centre d’Es-
plai Santa Maria va finalitzar
fa uns dies, la seva 19a edi-
ció de les colònies d’estiu a
la casa de colònies de
Bastanist, als peus de la ser-
ra del Cadí. Unes colònies
consolidades per la seva
qualitat i bona direcció i
professionalitat dels seus
monitors, que treballen en
aquest centre.

Amb la participació de

seva història.
Entre gimcanes, tallers,

jocs i excursions; infants i
monitors/es es van esforçar
al màxim per ajudar Sant
Jordi, la Mare de Déu de
Montserrat, el bandoler
Serrallonga, el Comte
Dràcula, Hèrcules, Alí babà...
entre molts d’altres; a
retrobar la part de llegenda
que cada personatge havia
perdut.

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

quasi 90 nois i noies d’entre
6 i 15 anys, el centre d’interès
al voltant el qual giraven les
activitats de tota la quinzena,
els convidava a viatjar al
món imaginari de les
llegendes.

A l’arribar al Santuari de
Bastanist, els nens i nenes
es van trobar que enlloc
d’una casa de colònies, les
instal·lacions més aviat
semblaven una biblioteca.

Cada dia rebien la visita
d’una sèrie de personatges
famosos de la literatura, que
havien perdut una part de la

Colònies del Centre d’Esplai Santa Maria

Els participants a les colònies de Bastanist han
treballat i gaudit amb el món de les llegendes
durant els quinze dies d’estada als peus del Cadí
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Els amics del camí de Santiago visiten

Balaguer i la capella de Sant Jaume
El passat 2 d’agost, l’al-

calde de Balaguer, Miquel
Aguilà i la regidora de cultu-
ra, Ma Àngels Missé varen
rebre una part dels membres
que formen l’associació dels
Amics del camí de Sant
Jaume de Barcelona aprofi-
tant el seu pas per la ciutat
de Balaguer.

De fet, aquesta
Associació havia participat el
diumenge anterior al
lliurament d’un dels bordons
que varen sortir el dia 18 de
maig d’Estrasburg i han
d’arribar el dia 18 de
setembre a Santiago de
Compostela des de diferents
camins.

Aquest bordó el va lliurar
l’Associació dels amics del
camí de Sant Jaume de
Ponts a aquest altreEls amics del camí de Santiago a Balaguer

Properament es senyalitzarà la ruta del camí de
Santiago al seu pas pel municipi de Balaguer, venint
de Tàrrega i en direcció cap a Alfarràs

col·lectiu, un dels més
veterans que porta fent el
camí català, en un acte
organitzat a Linyola , els
quals seran els responsables
de portar-lo fins a Jaca on el
lliuraran a l’Associació dels
amics dels Pelegrins de Jaca
qui seran els qui seguiran
fins a Puentelareina on es
trobaran amb els altres
portadors de bordons que
entren per vies diferents  i
tots junts arribaran a
Santiago de Compostela el

18 de setembre.
L’alcalde de Balaguer,

Miquel Aguilà va mostrar
molt interès en conèixer a
fons el recorregut que passa
per la ciutat i va voler fer-ne
una part en un acte simbòlic
portant el bordó que arribarà
a Santiago, així com també
varen visitar la capella de
Sant Jaume, i varen passar
pel carrer d’Avall, que forma
part del recorregut, d’aquest
camí de Santiago al seu pas
per Balaguer.

Visita dels Amics del Camí de Santiago
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- Carburants, lubricants i accessoris
- Distribució de gas a domicili
- Ponts rentat i boxers

US DESITGEM UNA BONA FESTA MAJOR!
C/ Carretera, 29 • Tel. 973 180 040 • Fax 973 180 571 • 25670 TÉRMENS

La població de Térmens celebra la seva

Festa Major del 10 al 12 de setembre

Tot i que els actes ja
començaran aquest
diumenge 5 de setembre
amb un concert de
música clàssica, a partir
de les 7 de la tarda

Térmens celebra la seva
Festa Major d’estiu del 10 al
12 de setembre, tot i que,
aquest diumenge 5 de se-
tembre, ja es celebrarà, a
partir de les 7 de la tarda, un
concert de música clàssica,
de la mezzosoprano Monika
Czalej, reconeguda a tota
Europa i que està realitzant
una exitosa gira per
Catalunya, oferint un reper-
tori de Chopin, acompanya-
da del pianista Tomasz Jocz.

El divendres 10, des de
les 10 del matí s’instal·larà
un parc infantil a la Plaça

bre, es farà la tradicional cur-
sa i caminada de la Diada, i a
la tarda començarà la prime-
ra fase del concurs de boti-
farra, al local dels Jubilats.

A la tarda, es disputarà
el primer partit de la tempo-
rada entre el Térmens i el
Bellpuig. La nit serà jove
amb el Correfocs dels Dia-
bles d’Alcarràs i el concert
dels Katrock i Dj’s al pavelló
poliesportiu, a partir de la 1
de la nit.

Els actes finalitzaran el
diumenge 12, amb la final
del campionat de botifarra i
l’actuació en el concert i ball
llarg de fi de festa amb l’or-
questra Costa Brava.

A les 17,30, hi haurà una
exhibició de Sevillanes.

Tots aquests actes són
gratuïts i tothom hi està con-
vidat.

Catalunya i a la tarda, des de
2/4 de 5, es farà una demos-
tració de Pitch & Putt a la
mateixa Plaça de Catalunya
en el que hi podrà participar
tothom que vulgui. La jorna-
da s’acabarà amb un festi-
val Scala en Hi-Fi.

El dissabte, 11 de setem-

Programa d’Actes de la Festa

Major de Térmens ------------

DIUMENGE, 6 setembre
19:00h. Concert de la
mezzosoprano MONI-
KA CZALEJ PUJOL,
amb un repertori de
Chopin, acompanyada
del pianista T. JOCZ.
----------------------------------------
DIVENDRES, 10 setembre
De 10:00 a 14:00h.  Parc
infantil a la Pl. Catalunya.
De 16:30 a 20:30h.

Demostració de Pitch &
Putt a la Pl. Catalanuya.
21:00h. Escala en HI-FI al
Pavelló Poliesportiu.
----------------------------------------
DISSABTE, 11 setembre
09:00h. Caminada i Cursa
de la Diada. Durant tot
el matí a la Plaça
Catalunya.
16:00h. 1a fase del
Campionat de Botifarra,
al local de la llar de
Pensionistes i Jubilats.
16:30h. Partit de futbol
entre TÉRMENS-
BELLPUIG.
18:00h. Cercavila pels
carrers del poble amb el
grup d’animació infantil
LA CREMALLERA.
Sortida des de la Pl.
Catalunya.

23:00h. Correfocs amb els
DIABLES D’ALCAR-
RÀS, a la Pl. Catalunya.
01:00h. Nit Jove, amb
concert dels KATROCK
i DJ’s al Pavelló
Poliesportiu.
----------------------------------------
DIUMENGE, 12 setembre
10:00h. Repic de les
campanes del Centre
Cultural Sant Joan.
10:00h. 2a Fase i Final del
Campionat de Botifarra.
De 12:00 a 14:00h. Exposició
fotos guanyadores del
concurs de Fotografia a
l’Ajuntament.
12:00h. Missa cantada de
Festa Major, amb l’or-
questra COSTA BRAVA.
13:00h. Ballada de
Sardanes i tot seguit
Vermut Popular, a la Pl.
Catalunya.
17:30h. Exhibició de
sevillanes al Pavelló
poliesportiu.
18:00h. Concert de Festa
Major amb l’Orquestra
COSTA BRAVA, al
Pavelló Poliesportiu. Tot
seguit, Sessió Llarga de
ball amb la mateixa
orquestra.

L’orquestra Costa Brava amenitzarà els balls del diumenge

al migidia, tarda i nit

El Correfocs es celebrarà el dissabte dia 11 a la nit
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L’11 de Setembre, Térmens acollirà la

24ena edició de la Cursa de la Diada

El proper 11 de setembre
Térmens tornarà a viure una
nova jornada atlètica que
espera reunir més de 800 at-
letes vinguts tant de
Catalunya com d’altres zo-
nes de l’estat i Andorra.

La Cursa de la Diada s’ha
consolidat com una de les
trobades atlètiques més
importants de les terres de
Lleida i s’ha fet un lloc propi
al calendari del món de
l’atletisme.

Durant tot el matí es
realitzaran curses de
diferents categories,
d’aquesta manera, a banda
de la cursa de 10km, que és
la que compta amb més

La Cursa de la Diada a Témens de 10km

inscrits, es realitzaran curses
de categories que van des de
cadets fins a guarderia, fent
encara més, una jornada
participativa independent-
ment de l’edat dels atletes.

Per sisè any consecutiu
també es realitzarà el
Campionat de Policies i
Bombers Terres de Ponent,
prova puntuable pel
campionat nacional
d’aquesta competició.

Per als que no vulguin
córrer, els organitzadors  han
preparat la vuitena edició de
la Caminada de la Diada que
enguany compta amb
diverses novetats, entre les
que destaquen la possi-
bilitat de realitzar 5.000 m o
10.000 m.

La Cursa de la Diada espera reunir uns 800 atletes

També es celebraran
diferents proves
atlètiques per a totes
les edats, i la vuitena
caminada popular

Amb la finalitat de
potenciar la participació
dels atletes locals,
s’obsequiarà amb un
magnífic pernil al primer
atleta nascut o resident a
Térmens en la cursa dels
10 km. Amb aquest
obsequi es vol continuar
augmentant el nombre de
veïns del municipi.

Premi per al millor atleta

nascut o resident a Térmens,

en la cursa de la Diada

Es celebra la 24ena edició de la Cursa

L’obsequi d’un pernil
per al millor atleta
local dels 10
kilòmetres és la
principal novetat de
la Cursa de la Diada
d’aquest any

Bona Festa Major

Bona Festa Major
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L’Ajuntament de

Bellcaire d’Urgell
convida a tothom

a gaudir dels seus dies

de Festa Major

Festa Major de Bellcaire d’Urgell des

del 10 fins al 13 de setembre

Programa d’Actes de la Festa

Major de Bellcaire ------------

DIVENDRES,10 setembre
09:30h. 27è Sopar Popular
i ball amb DUO CORAL,
al pavelló municipal.
00:00h. Nit de gresca amb
la DISCO ELECTRO
SHOW, el toro Mecànic i
la Festa de l’Escuma, a
la pista descoberta del
camp d’esports.
----------------------------------------
DISSABTE, 11 setembre
13:00h. Missa Major
presidida pel Mossèn
Josep Ma Tella, cantada
per la coral de Bellcaire i
acompanyada per les
autoritats, pubilla, hereu,
damisel·les i cabalers del
poble. A la sortida,
ballada de sardanes amb
la Cobla Municipal de
Lleida.
20:00h. Ball de tarda amb
LA BANDA DEL DRAC,
al poliesportiu.
11:00h. Correfocs pels
carrers del poble amb els
Dimonis de Montblanc
i a continuació festa
amb LA BANDA DEL
DRAC i DISCO SWING
II, al poliesportiu.
----------------------------------------

DIUMENGE, 12 setembre
12:00h. Missa Major
presidida pel Mossèn
Josep Ma Tella, cantada
per la coral de Bellcaire i
acompanyada per les
autoritats, pubilla, hereu,
damisel·les i cabalers del
poble.
18:00h. Concert de tarda
amb l’orquestra
SETSON, al poliesportiu.
18:00h. Partit de futbol Club
Bellcairenc-Gerb, camp
Municipal d’esports.
19:30h. Sessió llarga de ball
amb l’orquestra
SETSON, al poliesportiu.
------------------------------------------
DILLUNS, 13 setembre
19.30h. Actuació del Circ
de la Sal, al poliesportiu.

Les sessions de ball i concerts seran els

protagonistes de la Festa major de Bellcaire

El segon cap de setma-
na del mes de setembre, ar-
riba la Festa Major de
Bellcaire d’Urgell, amb una
programació plena d’actes
culturals, esportius i lúdics
per a tots els gustos i per a
totes les edats.

Els actes festius comen-
çaran el divendres 10 de se-
tembre, amb el tradicional
Sopar Popular, que enguany
arriba a la 27ena edició, se-
guit de la sessió de ball amb
el Duo Coral, tot al pavelló
municipal.

A partir de les 12 de la
nit, començarà la gresca amb
la Disco electro Show, el toro
mecànic i la divertida festa
de l’escuma, a la pista des-

Major, cantada per la coral
de Bellcaire i amb la presèn-
cia de les autoritats locals,
la pubilla i l’hereu, les
damisel·les i els cabalers del
poble. Després de la missa,
s’acabarà amb una ballada
de sardanes amb la Cobla
Municipal de Lleida.

La banda del Drac serà el
grup que amenitzarà les ses-
sions de ball de tarda i nit
del dissabte, amb la celebra-
ció d’un magnífic correfocs
pels carrers del poble amb
els Dimonis de Montblanc.

La festa s’acabarà el diu-
menge 12 de setembre amb
el concert de tarda, amb l’or-
questra Setson, que també
serà l’encarregada d’amenit-
zar la sessió de ball fi de fes-
ta.

El dilluns hi haurà l’actu-
ació del Circ de la Sal, com a
punt i final de la festa major
de Bellcaire d’enguany.

coberta del camp d’esports.
Els actes continuaran el

dissabte 11 de setembre, fes-
ta de la Diada Nacional de
Catalunya, amb la Missa

La Banda del Drac el dissabte a Bellcaire

El Duo Coral amenitzarà el sopar del divendres dia 10

Orquestra Setson
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La Generalitat estudiarà la construcció

de l’autovia Tàrrega-Balaguer-Alfarràs

El passat dilluns per la
tarda, una representació de
la Plataforma Proautovia
Tarrega-Balaguer-Alfarràs,
acompanyada per l’Alcalde
de Balaguer Miquel Aguilà,
va ser rebuda a la Conselle-
ria de PTOP pel seu titular
Conseller Joaquim Nadal
per parlar de la reivindicació
de l’esmentada autovia.

El Conseller va escoltar

d’un estudi comparatiu de
costos entre aquestes obres
previstes i algunes ja en fase
de licitació, i la construcció
de la futura autovia entre
Tàrrega i Alfarràs.

El conseller, també va
afirmar que la posició del
Govern de la Generalitat és
que la construcció de
l’autovia Tarragona-Valls-
Montblanc hauria d’arribar
fins a Tàrrega per poder
enllaçar amb la A-2, la qual
cosa vol dir que això
representaria poder
continuar aquesta autovia
cap a Balaguer i arribar fins
a Alfarràs.

amb molta atenció els prin-
cipals arguments a favor de
la construcció d’aquesta au-
tovia i finalment va manifes-
tar estar d’acord en deixar en
stand by les obres de millo-
ra de la C-53 entre Vilagrassa
i Balaguer consistents en la
construcció d’una nova car-
retera amb sis variants en di-
versos municipis d’aquest
itinerari, fins a l’obtenció

Plataforma Proautovia , l’alcalde de Balaguer i el conseller Joaquim Nadal

La reunió de la Plata-
forma proautovia
Tàrrega-Balaguer-Alfarràs
amb el Conseller Joquim
Nadal, en la que el conse-
ller es va comprometre a
deixar en Stand By les
variants dels sis pobles
entre Vilagrassa i
Balaguer, no ha agradat
gaire a l’alcalde de
Bellcaire, que manifestà

que el mes de maig, el
Director General Manel
Nadal, els va dir que el pro-
jecte de la variant estava
practicament acabat, pre-
veient una variant de dos
carrils. “Tant aviat ens di-
uen una cosa com una al-
tra, i la relaitat és que en-
cara no hi ha res en clar.
És millor que es faci l’au-
tovia, però aixo trigarà
molts anys. Cal una solu-
ció anterior per Bellcaire,
ja que no volem que hi
hagi cap més mort”.

Xavier Bergé creu que
la construcció de la vari-
ant, no impedeix que pos-
teriorment es construeixi
l’autovia.

La variant de Bellcaire podria

perillar davant d’aquesta

possibilitat d’autovia

Bellcaire d’Urgell

L’Alcalde de

Bellcaire, Xavier

Bergé manifesta que

tots aquests canvis

retardaran les obres

El Conseller Joaquim Nadal es va reunir amb la

plataforma proautovia i es va comprometre a

estudiar aquesta possibilitat
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El Consell organitza unes Jornades

sobre la Guerra Civil al front del Segre

Montgai celebrarà la
seva Festa Major del 3 al
6 de setembre. El diven-
dres dia 3, començarà
amb un sopar popular i el
ball amb 7 D Rock.

El dissabte 4 continu-
arà la festa amb un gran
parc infantil i ball amb el

grup ABS, mentre que el
diumenge 5 de setembre
destaca la trobada de cot-
xes d’època i el ball amb
Atalaia, i es tancarà la fes-
ta el dilluns 6 de setem-
bre, amb una sessió de
ball amb el grup orques-
tral Axis.

Montgai celebra la seva Festa

Major del 3 al 6 de setembre

Montgai

La primera exposició serà a la Sala d’Actes de

l’Ajuntament de Balaguer

El Consell Comarcal de
la Noguera, amb el suport,
un any més, del Memorial
Democràtic de Catalunya, ha
organitzat la tercera edició de
les jornades sobre els en-
frontaments i les conse-
qüències de la Guerra Civil a
la comarca de la Noguera,
les quals, conjuntament
amb la recuperació durant el
2010 d’espais de memòria a
la zona del que fou cap de
pont de Balaguer, han de con-
tinuar amb el propòsit inici-
al de difusió i reflexió sobre
la confrontació que va com-
portar el conflicte bèl·lic.

Els actes s’iniciaran el
proper 3 de setembre amb
l’exposició a la Sala de
l’Ajuntament “Francesc
Macià 1859-1973”, fins el 26
de setembre.

Les jornades i la primera exposició a la Sala

d’exposicions de Balaguer es presentaran el

divendres 3 de setembre a les 20,30 hores
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L’ermita de Sant Llubí celebra el seu

Aplec el primer diumenge de setembre
Com és tradició el primer

diumenge del mes de se-
tembre es durà a terme
l’aplec a l’ermita de Sant
Llubí (Millà - Àger). La gent
més gran de l’entorn recor-
da que sempre s’ha realitzat
aquest aplec.

Durant el segle passat,
quan els pobles de Millà i els
Masos de Millà estaven ha-
bitats per nombrosos veïns,
sortien en processó fins a l’er-
mita per rendir devoció al
Sant. Actualment, tot i que
en aquests pobles hi viuen
poques famílies, per l’aplec
de Sant Llubí s’hi reuneix
molta gent filla de la Vall i de
la resta de la comarca.Ermita de Sant Llubí

El proper diumenge 26 de setembre es

celebrarà una nova Fira d’Entitats
El proper diumenge 26

de setembre, la Plaça del
Mercadal acollirà una nova
edició de la Fira d’Entitats,
organitzada per l’Associació
de Dones Almatà, i que té
l’objectiu de reunir el major
nombre possible d’entitats
culturals, socials, lúdiques i
esportives de Balaguer i co-
marca per tal de que com-
parteixin i donin a conèixer
les seves activitats que or-
ganitzen i realitzen durant tot
l’any.

L’Aplec reuneix, cada primer diumenge de setembre,

molts dels veïns de Millà i els Masos

El municipi de Les
Avellanes i Santa Linya
inaugurarà a la tardor el
nou accés al jaciment
arqueològic de la Cova
Gran, que permetrà el
trànsit d’autocars en una
via per la qual, fins ara,
només podien circular els
vehicles tot terreny.

El departament
d’Agricultura executa des
de fa un mes la reforma
del camí, d’uns dos
quilòmetres de longitud.

El projecte preveu
eixamplar la via actual i
inclou la construcció
d’una àrea d’estacio-
nament per a autocars a
uns cinquanta metres de
l’entrada de la Cova.

Per la seva part, el
conseller Joaquim Llena,
va visitar el divendres dia
20 d’agost les obres i va
inaugurar la nova plaça de
Sant Miquel al nucli de
Tartareu, coincidint amb
l’inici de la festa major del
poble.

L’alcaldessa de Les
Avellanes i Santa Linya,
Ma Carme Garrofé, va ex-
plicar que el nou accés a
la Cova Gran es podria
obrir al trànsit en un ter-
mini d’entre dos i tres
mesos.

El cami d’accés a la cova Gran

de Santa Linya serà

transitable la propera tardor

Visita del Conseller Joaquim Llena

Joaquim llena,

conseller

d’Agricultura va

visitar el municipi de

les Avellanes

Fira d’entitats
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Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 973 448 332

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER

El Balaguer perd el primer partit a

Cornellà per un contundent 4-1

FUTBOL >> El Balaguer

va tenir un mal inici de

temporada, en un partit

amb tres penaltis i el

Balaguer que va acabar

el partit amb 9 jugadors

29/08/2010

CORNELLÀ 4
BALAGUER 1

Golejadors del

C.F. Balaguer

1. Padrones ............ 1

El Balaguer va per-
dre el seu primer partit
de la temporada 2010-
2011 al camp del
Cornellà.

Un partit marcat
per l’actuació arbitral
que va expulsar dos ju-
gadors de l’equip del
Balaguer, Jaume No-
gués i Adrià
Fernández, i li va asse-
nyalar dos penaltis en
contra, molt rigorosos,
que van influenciar en
el resultat final del par-
tit, tal i com acceptava
el propi entrenador del
Cornellà, a la finalit-
zació de l’encontre.

El jugador Padro-
nes ha estat el primer i
de moment únic
golejador del Balaguer
en aquesta temporada,
al transformar una
pena màxima al minut
71 de partit, i quan el
resultat estava 3-0 a
favor dels locals.

Propers encontres

Jaume Nogués

05/09/2010 --  16h
Camp Municipal de

Balaguer

Balaguer | Manlleu
-------------------------------------

12/09/2010  --  12h
Camp Municipal

d’Asco

Ascó | Balaguer

El col·legiat Pérez Bueno
va ser el trist protagonista del
partit que el Balaguer va dis-
putar al camp del Cornellà en
la primera jornada del campi-
onat 2010-2011, a l’expulsar al
porter Nogués al minut 20 de
la primera part, i al davanter
Adrià Fernández, al 78, dei-
xant el camí fàcil per un
Cornellà que va veure com
amb dos penaltis es col·-
locava amb un clar avantat-
ge de 3-0 al minut 65 de par-
tit, Padrones escursava dife-
rències al 71, materialitzant un
penalti, aquest cop a favor

Bueno també el va expulsar
al minut 88 de partit.

El Balaguer, després
d’una pretemporada compli-
cada, la majoria dels partits
s’han disputat contra equips
de superior categoria, té la
difícil missió de conjuntar un
grup de jugadors, molt joves
amb d’altres d’experiència
contrastada, i que té pocs
dies per assimilar un sistema,
si no vol veure’s immers en
un pou de difícil solució.

Lluís Elcacho sap perfec-
tament el que té entre mans,
i assegura que amb treball i
constància, aquest equip po-
drà assolir l’objectiu de la per-
manència.

Tot i que això només  ha
fet que començar, es impor-
tant sumar punts en aquests
primers partits de lliga, per a
que els jugadors, sobretot els
més joves, agafin confiança i
vagin agafant el tren de la Ter-

dels vermells, però Fran al 88,
aconseguia el 4-1 definitiu.

Un resultat negatiu, i amb
dos expulsats que no podran
jugar el proper diumenge da-
vant el Manlleu, que perjudi-
quen seriosament les expec-
tatives del Balaguer, que tam-
poc comptarà amb la presèn-
cia del tècnic Lluís Elcacho a
la banqueta, ja que Pérez

Foto d’Arxiu del C.F. Balaguer

Onze titular del C.F. Balaguer

Classificació

Tercera Divisió

1. Cornellà ................... 3

2. Europa ...................... 3

3. Ascó ......................... 3

4. Vilafranca ................ 3

5. Palamós ................... 3

6. Espanyol B ............... 1

7. Manlleu .................... 1

8. Montanyesa ............. 1

9. Pobla Mafumet ....... 1

10. Premià ................... 1

11. Vilanova ................. 1

12. Castelldefels ......... 1

13. Gavà ....................... 1

14. Reus ....................... 1

15. Terrassa ................. 1

16. Masnou .................. 0

17. Llagostera ............. 0

18. Amposta ................ 0

19. Prat ......................... 0

20. Balaguer ............... 0

cera Divisió.
Durant la darrera setma-

na s’ha incorporat a l’equip
dos jugadors que han fet la
pretemporada amb el Lleida,
com són Manu Sosa, que
l’any passat va jugar a les Illes
Canàries, format al futbol
base del Gimnàstic i Jordi
Esteve, que la passada tem-
porada jugava amb el juvenil
del F.C. Barcelona.
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La família de

LEOCADIA REIXACHS RUBIES,

vol agraïr a l’Hospital Jaume d’Urgell,
el bon tracte rebut pel personal sanitari

(metges, infermeres i auxiliars).

Moltes gràcies a tothom.

Estades intensives del Club Escacs

Balaguer per als joves jugadors

El Club Escacs Balaguer
va començar la temporada
el dia 16 d’Agost amb unes
classes intensives de tres
dies a càrrec del MF Diego
del Rey als joves jugadors de
la cantera del club, durant
aquest tres dies els alumnes
van poder gaudir de la expe-
riència i el talent que dispo-
sa Diego per impartir clas-
ses a més a més van poder
gaudir de la seva gran sim-
patia que va deixar encisats
als joves jugadors de la pe-
drera balaguerina, del Club
Escacs Balaguer.

Un dels motius que més
ens va agradar d’aquest

intensiu va ser el temari que
és va impartir temes com:
l’historia dels escacs, la
metodologia dels grans
jugadors de la història, o
múltiples temes tàctics de
posicionament del joc
posicional com per exemple
el doble sacrifici d’alfils al
enroc van ser petites
«delicatessen» pels joves

Jugadors del Club Escacs Balaguer

escaquistes de Balaguer.
En total van ser més de

15 hores presencials
repartides en tres dies amb
una notable presència de
jugadors del Balaguer a les
que cal afegir la continuació
on-line per aquells dubtes
que es puguin plantejar
durant ell desenvolupament
de l’ampli temari impartit.

Cal destacar, per últim,
que els joves participants del
Club Escacs Balaguer ja
proposaven diferents dates
per la propera estada
intensiva amb Diego, que va
deixar un excel·lent regust
de boca a tots les
participants.

Aquesta és una de les
activitats més que organitza
el club per potenciar els
escacs entre els més joves i
així es puguin aficionar amb
aquest esport o si més no
conèixer-lo bé.

Estades intensives d’Escacs del Club Escacs Balaguer

ESCACS>> Les estades

han estat dirigides pel

Mestre Diego del Rey, i

no es descarta fer-ne

més, properament

Els calurosos mesos
d’estiu desl nostres
escolars són per gaudir
de les estones de lleure
acompanyats dels amics
o de la família.

A la població
noguerenca de Montgai,
els més joves han creat,
aquest estiu, un equip de
futbol sala i han participat
en diferents tornejos amb
diferents equips de la
zona com Bellmunt
d’Urgell, Butsènit
d’Urgell o la Sentiu de
Sió.

Les piscines de
Montgai, Summer Club,
són les que promocionen
les pilotes d’aquest
torneig que s’ha celebrat
una tarda a la setmana a
un poble diferent de la

zona.
Aquests joves, que

somnien en ser estrelles
d’aquest esport del futbol
sala, estan molt satisfets
i s’ho passen d’allò més
bé competint amb els
jugadors dels pobles
veïns.

Per la seva part, els
pares també gaudeixen
veient-los jugar i així
estant practicant esport i
ocuopant hores durant les
llargues vacances
escolars d’estiu.

Montgai participa als tornejos

amb un equip de futbol sala

durant els mesos d’estiu

Equip de futbol sala de Montgai

FUTBOL SALA>> Els

joves aprofiten les

vacances d’estiu per

participar en tornejos

per la comarca
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Albert López i Sergi Moreno, guanyadors

de les 24 Hores de Pesca ‘10 de Balaguer

El passat 17 i 18 de Juliol
es va celebrar la XXXIIIa.
edició de les 24 hores de
pesca intensiva per parelles,
amb la participació de 110
concursants.

Un cop feta la
classificació, el dissabte dia
24 de Juliol, es va procedir al
lliurament de premis i
trofeus.

En primer lloc van
quedar Albert López i Sergi
Moreno, amb 28’260kg i 19
peces; en segon lloc, Jordi
Cuellas i Hector Carrasco,
amb 20’740kg i 16 peces; i
en tercer lloc Miquel Serra i
Antonio Herrera, amb
20’650kg i 8 peces.Guanyadors 24 Hores Pesca

Alta participació en la marató de pesca

celebrada els dies 14 i 15 d’agost
PESCA>> El passat 14
d’agost, a partir de les 6 de
la tarda, i fins el diumenge
15, a les deu del matí, es va
celebrar una marató de pes-
ca individual on tots els par-
ticipants van concentrar-se
sota el pont nou, que uneix
el Pg. de l’estació amb el
centre de la ciutat, i un cop
repartits els espais del riu,
van iniciar la pesca. Diu-
menge al matí, després d’un
esmorzar de germanor es va
fer el lliurament de premis.

PESCA>> Els dos pescadors van aconseguir un

total de 19 peces i 28,260 kg, en l’edició d’enguany

Marató de pesca

Del 4 al 7 d’agost es va
celebrar a l’estat d’Eslovà-
quia el campionat del món
de pesca salmònids
joventut, amb la partici-
pació de nombrosos
països amb els seus
millors pescadors. Marc
Adsuar va participar amb
la selecció espanyola
aconseguint la medalla de
bronze per equips i la de
plata individual.

La trajectòria esportiva
d’aquest balaguerí que

pertany a la Societat de
Pescadors Esportius de
Balaguer és immillorable.
Als 13 anys va quedar
campió de Catalunya i a
l’any següent va participar
al campionat d’Espanya,
arribant així a l’alta
competició espanyola
juvenil. Durant dos anys
més va aconseguir nova-
ment el campionat de
Catalunya i el 2009 es va
proclamar campió d’Es-
panya Juvenil. Aquest
mateix any, va participar
per primer cop al cam-
pionat mundial celebrat a
la república Xeca i on va
aconseguir una merescuda
medalla de bronze. La
categoria de Joventut l’ha
culminat amb aquesta
medalla de plata.

El balaguerí Marc Adsuar es

proclama subcampió del món

de pesca a Eslovàquia

Marc Adsuar al segon lloc del pòdium mundial

PESCA>> Marc amb

19 anys ha estat

també  tres cops

campió de Catalaunya

i un d’Espanya
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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

persones i institucions. TOTS el articles d’opinió hauran d’estar signats, amb nom i cognoms, i aniran acompanyats amb una còpia del DNI del responsable de

l’article i un telèfon de contacte.

Una petita història
C.G.A.

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

En aquests dies de suposat
descans, i que dintre de poc
s’hauran acabat oficialment,
han anat passant coses per
ressenyar. Veieu si no; vaig anar
a veure una exposició a Lleida
sobre la història de la aviació a
Lleida, perquè una fotografia en
el Segre em va fer recordar tots
uns fets ja molt llunyans, doncs
parlem de 1955. En aquells dies
amb la meva mare vam fer un
viatge a França per trobar-nos
amb una vella amistat de la
família. Amb el “Xato”, un
vehicle de l’Alsina Graells que
sortia a les cinc de la matinada,
i que era un Bussing alemany
amb més història que la
“monyos” vam començar
l’aventura estrangera. I al cap
de moltes hores més tard ens
vam trobar a Barcelona. L’oncle
ens esperava per dinar, i en el
entretemps sí que m’era estrany
les emocions que despertava
una fotografia. Més tard ens va
acompanyar al carrer Casp, que
era d’on sortien els autocars
francesos de marca Chausson
i ben diferents dels d’aquí. El
xofer portava gorra dura i una
bata blanca, amb el coll i els
canells d’un marró vermellós.
Alt, gros, rosat fort de cara, ell
s’ho feia tot, agafava els tickets

de reserva de seient i t’indicava
si a dreta o esquerra els
trobaries. Quan tots hi vàrem
estar va tancar l’única porta
oberta i... carretera. Vam passar
la frontera sense cap entrebanc,
això sí, comprovant els
passaports i fent alguna
pregunta a diversos passatgers.
Fosquejant vam arribar a
Perpinyà. Un senyor gran ens
esperava, la front ampla, els
pocs cabells blancs com la neu,
pentinat amb ratlla. Les cames
doblegades pels genolls, però
una mirada clara, neta, amb la
transparència d’un infant. Era
la mirada d’un idealista.
Llàgrimes, sanglots. Abraçades
i plors, feia setze anys de la seva
marxa i de la pèrdua de tot el
que tenia. Aleshores, calmats
una mica ells, la meva mare li
va donar la fotografia, i vinga
llàgrimes un altre cop. Recoi
pensava quin viatge més humit,
per veure tants plors no calia
sortir de Balaguer. Ens va portar
a un hotel prop de l’Estació de
trens, i durant set dies va anar
sembrant aquell home suau, de
veu un xic escardada però mai
forta amb moviments lents de
les mans i ben acompassats
amb el que deia, la història d’un
drama encara sense

acabament per ell. Tot ell
transpirava tristesa, i explicava
el seu somni d’un aeroplano que
pugues anar pel cel i per la
carretera. Quan la mare feia un
incrèdul riure, es mostrava ferit
i deia que teòricament era
possible, per acabar dient que
poder sí que en algun càlcul
s’havia errat. També repetia que
la culpa de que tot anés
malament en la guerra civil, la
atenien els comunistes i els de
la FAI, uns per voler-ho dominar
tot per ordre del Komitern, i els
altres per ser uns brètols, amb
pistola i fusell. Deia i repetia
que la revolució (social) s’havia
de fer després de guanyar la
guerra, no abans. I passejant per
la platja de Canet ens deia que
ell sabia que pocs quilòmetres
separaven Canet d’aigües
catalanes, però mai podria
mirar al nord i dir, “allà dalt és
França”. Vivia a Toulouse i allí
va morir; Responia per
Francesc Verdaguer Antich, per
a mi un bon home i un bon
socialista. Li va tocar per
desgràcia seva ser l’alcalde de
Balaguer en uns moments
tràgics per al ciutat. Jo vaig
tenir la sort de veure’l altres
vegades, per sort meva. I com
la petita història per avui és
acabada, un altre dia, us
explicaré un altre tros.

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

El racó del poeta
Miquel Trilla

Indesinenter
Colors torrats

Si és palès que la misèria fa més fort l’asserviment,
també ho és que deixar fer, és atiar l’opulència.
La disbauxa controlada, com pot ser el moment
present,
servirà per posar seny, fins la propera vegada. Ara,
quan ben just només es ven el que fa cap
a la boca,
la misèria necessària, amb el dir d’aquella gent,
s’ha de fer més gran encara, fins que creixi
la distància
entre els seus i els que no ho són i així torni la
disbauxa
i aquest món sigui el seu món.
Vaig anar cap dalt.
Llogarets petits de l’alta muntanya, on no hi ha
bohèmia.
Refrescos subtils de rajolins d’aigua i l’Olimp sagrat
de policromats que naixen a terra.
No hi ha monuments ni lleons alats, ni llavis d’encís,
xarrupant gelats pel passeig del mig,
que tothom els vegi.
Hi ha l’eó present, els colors torrats,
els barrets de palla i el llindar de casa decorat
d’abans,
amb un  trencadís de terrissa blanca on hi posa, pau.
No volen saber, que vol dir disbauxa.

-------------------------------------------------------------------------------------
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S’ha de reconèixer que ell
era un pèl rude, d’una estètica
kitsch, tirant a casposa, i amb
fama d’agressiu i d’esbatusser.
Ella ho sabia, i sabia que no
encaixava gens amb ella, però
des de la seva actitud
optimista, moderna, culta i
emprenedora, gairebé
missionera de les causes
perdudes, va acceptar aquell
matrimoni imposat amb
l’esperança de poder-lo canviar
amb els anys. Amb paciència,
amb molta pedagogia, amb
esforç, pensava. I a fe de Deu
que s’hi va esforçar.

Durant anys, ella va
treballar de valent, tot i sabent
que ell se n’aprofitava de la
seva feina, per augmentar els
ingressos del matrimoni i la
qualitat de vida d’ambdós. Li
va ensenyar a anar pel món, i el
va presentar als cercles més
cultes i cosmopolites d’Europa

Crònica d’un maltractament

estroncat
Joan Biscarri

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

fins que el van reconèixer com
un dels seus.
Però com més se’n gaudia ell
de l’esforç i de la feina d’ella,
com més se n’aprofitava de tot
allò que li oferia, com més
beneficis n’obtenia,
paradoxalment, més la
humiliava i la menystenia. La
seva era una estranya i
malaltissa relació que consistia
en que, com més benefici en
treia ell d’ella, en comptes de
retornar-li afecte i agraïment,
més li retornava només odi i
rancúnia. Una síndrome a la que
els psicòlegs encara no hi han
posat nom.

Per això, en un segon
moment, ella va abandonar tota
esperança de canviar-lo i ja
només es limitava a no fer-lo
enfadar massa per tal d’evitar
conflictes, a caure-li simpàtica
per treure’n alguna petita
concessió, i agraïr-li amb un

La programació televisiva
de l’estiu deixa molt que
desitjar. TV3 no n’és una
excepció i, com cada any,
repeteix tot tipus de programes.
No fa massa dies vaig tornar a
veure el «30 minuts» dedicat a
les finances dels ajuntaments.
El programa tenia dos
missatges.

El primer, que s’havia
acabat l’abundància
econòmica gràcies al sector de
la construcció, permisos
d’obres, venda de terrenys
obtinguts amb noves
qualificacions urbanístiques,
recaptació per plusvàlues, etc.

El segon, que els
ajuntaments no tenien
solucionat el seu finançament,
especialment els dels pobles
més petits.

Els exemples van ser
encertats.

No tota la culpa és dels altres
Josep Ma Roigé, President del Grup Municipal de

Convergència i Unió a l’ajuntament de Balaguer

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

Roda de Barà, el primer
ajuntament que va haver de fer
un ERO –expedient de regulació
d’ocupació– i que  va haver de
comunicar als seus proveïdors
que no els podia pagar fins al
cap de vuit mesos, fins
aleshores havia nedat en
l’abundància. Com a exemple,
els 29.000 e que havia costat el
pregó de festes, prop d’una
campanya electoral, en haver
convidat un tal Paco León
(m’han dit que de la sèrie
televisiva «Aída», perdoneu la
meva ignorància en aquest
tema).

Corbins, que comptant
amb la venda «futura» d’uns
terrenys requalificats es va
gastar, per endavant, els diners
en un, això sí, excel·lent
equipament cultural per al
poble.

Pinós, que no podia, amb

somriure d’orella a orella cada
cop que ell li deia que estava
tan guapa.

Però això no li va evitar pas
les esbatussades. De sobte,
sense més ni més, ell passava
de l’afalac i la manyaga a
l’insult i l’amenaça. Parlar-ne
malament d’ella amb tothom i
a tothora, ofendre-la i
maltractar-la, es va convertir en
el seu passatemps predilecte,
com si això li compensés
d’algun oculte sentiment
d’inferioritat.

En una tercera època de la
seva relació, ella ja només
cercava una coexistència
pacífica, mantenir el seu espai
personal. Un mínim de respecte
que li permetés a ella de ser tal
com era. Tenir, si més no, una
limitada autonomia que li
permetés una conservar la
dignitat i una identitat pròpia.
Però ell, un cop i un altre,
envaïa sense cap mirament el
seu espai i pretenia controlar
tots i cada un dels detalls de la
seva vida. Què havia de dir i com
havia de parlar, què havia de
desitjar i en què havia de creure.
Li negava tota iniciativa pròpia
i li recordava a tothora, per si
de cas se li ocorria ni de pensar

el pressupost ordinari, ni
arranjar els camins del poble i
que el seu alcalde havia pensat
que la solució econòmica podia
venir d’acollir un abocador de
residus que, finalment, no es va
impulsar per la negativa dels
pobles del voltant.

I finalment Hostalets de
Pierola, que es podia permetre
les papereres d’acer, una escola
de música impensable per a un
municipi d’aquell nivell, i els
habitants del qual pagaven
menys impostos gràcies a tenir,
aquí sí, un abocador.

El títol «S’ha acabat la
festa» definia força bé el seu
contingut i, en aquest sentit, tot
i ser un programa de televisió
d’entreteniment que no pot
aprofundir en excés, va definir
correctament alguns dels
factors clau del problema.

Però vaig trobar a faltar que
els polítics entonessin un «mea
culpa» per la seva
responsabilitat en aquest
drama. Com a exemple més
preocupant, el de l’exalcalde de
Roda de Barà  (el del pregó
milionari) declarant que ho
tornaria a fer, que hi havia 4.000

persones «disfrutant del pregó»
en aquella plaça plena de gom
a gom com mai.

Vaig trobar a faltar que els
polítics reconeguessin que
havia estat fàcil governar en
l’abundància i que no havien
volgut pensar a llarg termini ni
en la possibilitat, que sabíem
certa, que aquell nivell
d’ingressos s’acabaria.

Reconèixer que es feia, i
alguns (o molts) encara ho fan,
polítiques per guanyar les
properes eleccions, a curt
termini i sense una visió del
poble o de la ciutat a 10, 15 o
20 anys. Només l’Alcalde dels
Hostalets de Pierola –el que no
tenia problemes econòmics–
va demostrar nivell i visió de
futur en comentar que li
preocupava la dependència que
el poble havia adquirit de
l’abocador i que calia ser
conscients del perill que
aquesta dependència
implicava en el futur: anar
autoritzant ampliacions o
deixar de tenir ingressos.

Reconèixer que no es tracta
només de donar la culpa als
altres (la crisi, la manca de

finançament) sense ser
capaços de mirar les pròpies
actuacions i reconèixer els
propis excessos, errors o
manca de visió de futur.

Em sap greu que aquest
mateix comentari es pugui
aplicar a Balaguer, on el Sr.
Aguilà, en lloc de rectificar vol
continuar «la festa» però ara
pagant els ciutadans (amb
increment d’impostos
desmesurat) o endeutant
l’Ajuntament per al futur, en
lloc de revisar les actuacions
pròpies i rectificar-les, encara
que sigui fent cas al que li diuen
els partits de l’oposició.

I un cop fet aquest
comentari vull deixar clar que
ni el govern central del PSOE ni
el del PP, quant ha governat,
han estat capaços en trenta
anys de donar una solució
correcta  al finançament
municipal. Realment és un
tema important, urgent i
pendent però cal que els polítics
locals, en cada municipi, també
actuïn amb honradesa,
imaginació i encert. És en una
època més difícil quan ens cal
triar els millors polítics.

en un possible divorci, allò de
la sagrada indissolubilitat del
matrimoni.

De fet, el temor al divorci
es va convertir per a ell en una
obsessió malaltissa. Qualsevol
cosa que el contrariava, com
ara negar-se a acompanyar-lo
a les corrides de braus, que ella
considerava una salvatjada, ell
ho interpretava com una
evidència més de la seva
voluntat de divorci, i aquest, el
divorci, com el major dels
insults imaginables per a la
seva masculina dignitat.

A poc a poc ella va anar
comprenent que, efectivament,
el divorci era l’única alternativa
raonable a la situació. Un
divorci, això sí, de comú acord,
pactat, pacífic i civilitzat, tal
com era el seu tarannà, que fins
potser més endavant els
permetria de tornar a ser bons
amics. Però a ell només la
paraula divorci l’encabronava.
Com solen fer els
maltractadors, alternava les
bufetades i les humiliacions
amb les inflamades
declaracions amoroses i el
xantatge emocional. No la
deixava sortir sola de casa, però
pel seu bé, no podia relacionar-

se amb els seus veïns, no fos
cas que se’n aprofitessin,
l’estomacava periòdicament
per gelos, reals o imaginaris,
cosa que esdevenia la prova
més evident del seu amor etern.

Potser a ella li va costar
massa d’entendre que això no
tenia res a veure amb l’amor,
sinó amb un estrany sentit de
la propietat, amb un temor
malaltís de perdre quelcom que
ell considerava seu i només seu,
i que podria justificar qualsevol
agressió. Fins la mort («la maté
porqué era mía»).

Un matí, encara amb el
rastre d’un ull morat de
l’amorosa nit anterior, però
amb tota la serenitat del món,
va tancar la porta al seu darrera
i va decidir emprendre un viatge
incert cap a la llibertat. El que
més la va sorprendre va ser la
facilitat del gest. Tants anys
perduts intentant de caure-li bé
inútilment, fent pedagogia
sempre fracassada, tants anys
de discussions i d’energies
malbaratades, d’humiliacions i
d’esbatussades. I la porta
sempre havia estat allí, només
havia calgut obrir-la i dir «adéu
Espanya».

Ella es deia Catalunya.
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Ajuntament i Consell convoquen una

nova Mostra d’Art Jove de la Noguera

L’Ajuntament de
Balaguer, propietari del Fons
Municipal d’Art de Balaguer
i titular del Museu de la No-
guera, impulsor de les arts
creatives contemporànies,
en un territori on no hi ha
altres equipaments públics
que puguin dur a terme
aquesta tasca, i el Consell
Comarcal de la Noguera re-
prenen després de cinc anys
l’edició de la Mostra d’Art
Jove de la Noguera, amb l’ob-
jectiu de donar suport a les
propostes creatives dels jo-
ves artistes emergents i im-
pulsar-los en la seva trajec-
tòria.

La participació a la
Mostra serà lliure i gratuïta, i
s’hi podran presentar joves
artistes nascuts o residents
a la comarca de la Noguera
d’entre 16 i 30 anys.

Els concursants podran
presentar qualsevol  tipus de
modalitat artística, temàtica
i suport, amb obres inèdites
i que no hagin estat

Museu de la Noguera

premiades amb anterioritat.
Les bases de

participació i el full
d’inscripció es podran baixar
de les webs de l’Institut
Municipal Progrés i Cultura
www.impic.cat o de l’Oficina
Jove de la Noguera
www.noguera jove .cat .
Caldrà presentar a la
recepció del Museu de la
Noguera abans del 30 de
setembre de 2010 el full
d’inscripció amb tota la
documentació que es
requereix.

El jurat de la IIIa Mostra
d’Art Jove estarà format per
diversos artistes de
reconeguda trajectòria de les
terres de Lleida, a més de
crítics i historiadors de l’art.
Els guanyadors de la Mostra
podran realitzar una
exposició conjunta a la sala
del Museu de la Noguera de
la ciutat de Balaguer.

Presentació de la Mostra d’Art Jove de la Noguera

Els guanyadors faran

una exposició conjunta

al Museu de la Noguera

a partir del proper mes

de novembre

Durant els primers
dies d’agost es va poder
veure a la sala d’expo-
sicions de l’Ajuntament
de Balaguer una peculiar
mostra que presentaven
Astrid Baudach i Rainer
Schmah, afincats a la
Noguera des de fa molts
anys.

Aquesta parella
treballa la fusta d’olivera
per elaborar artesanal-
ment mobles, escultures
i objectes de decoració.
Les fustes amb què
treballen porten quaranta
anys de secatge, i els
acabats es realitzen amb
productes totalment
naturals com els olis de
taronja, camèlia o tung –
l’oli amb què es van
impregnar les pedres de

la Gran Muralla de Xina -.
En algunes ocasions

els acabats són a base de
goma-laca procedent
d’Sri-Lanka i Indonèsia.
Per aconseguir resultats
òptims amb aquests
productes cal, de vega-
des, aplicar-los fins a 30
cops en fines capes.
Algunes de les peces
presentades porten,
amés, aplicacions de
pedres semi-precioses o
minerals amb propietats
curatives.

La Sala d’exposicions de

l’Ajuntament va acollir la

mostra La fusta de l’olivera

Exposició “La Fusta de l’olivera”

Presentada per Astrid

Baudach i Rainer

Schmah, afincats a la

Noguera des de fa

molts anys
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El Tricicle aixeca el teló del cicle de

tardor del Municipal amb “Garrick”
Amb la representació del

darrer espectacle del Tricicle:
“Garrick”, interpretat per
Carles Sans, Joan Gràcia i
Paco Mir, s’obra el cicle de
Teatre de tardor del Munici-
pal de Balaguer el proper dis-
sabte 25 de setembre amb
dues funcions, una a les 19
hores i una altra a les 22 ho-
res.

A més del TRICICLE, el
Cicle de Tardor del Teatre
Municipal de Balaguer també
comptarà amb altres
espectacles de qualitat, com
és el cas de l’obra de teatre
revelació de la cartellera
madrilenya aquest any, “La
función por hacer” nominada
als premis MAX, justament
com a espectacle revelació.
“La función por hacer” de
Miguel del Arco i Aitor Tejada“La función por hacer”

El cicle continuarà el mes d’octubre amb la

representació de “La Función por hacer”, i al

novembre, l’obra “La doble vida d’en John”

és, segons la crítica, la millor
adaptació en molts anys de
sis personatges buscant un
autor de Luigi Pirandello.
Interpretada per Israel
Elejalde, Bárbara Lennie,
Míriam Montilla, Manuela
Paso, Raúl Pietro i Cristòbal
Suárez

Coincidint amb les Festes
del Sant Crist, l’actor Joan
Pera tornarà a actuar a
Balaguer amb el seu darrer
espectacle: “La doble vida
d’en John”. Pera, estarà

acompanyat per Lloll Bertran
i el seu equip habitual
d’actors i actrius, amb l’única
finalitat de fer riure els
espectadors. Una altra
proposta per la Festa Major
serà l’espectacle de dansa “La
bella dorment” de la
companyia de dansa de
David Campos. Un
espectacle familiar que ve
precedit per l’èxit que va tenir
al Teatre Romea i també del
ple aconseguit recentment al
Liceu.

El Tricicle el proper 25 de setembre
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Anuncis breus classificats

IMMOBLES

-------------------------------------
ES VEN pis al c/ Sana-
huja, 35 de Balaguer.
Preu a convenir. Raó:
649737003 (Judit).
-------------------------------------
OPORTUNITAT, venta pis
a Balaguer, 4 hab., 2
banys, cuina indepen-
dent, mobles de disseny,
pàrking. Impecable. Raó:
670284619.
-------------------------------------
LLOGO pis molt cèntric i
solejat, 3 hab., bany i cui-
na reformats. Calf. gas
natural. Davant i darrera.
Traster. Telf: 608047931.
-------------------------------------
ES LLOGA xalet a la Pine-
da (Salou), 4 hab., 2
banys, reformat, capaci-
tat 6 pax, 300 m2 jardí,
pàrking, jacuzzi. Total-
ment equipat. Raó:
650031586 (Cal Davi).
-------------------------------------
ES TRASPASSA bar a
Balaguer, en ple funcio-
nament al c/ Dr. Fleming,
37. Raó: 629476013.
-------------------------------------
ES TRASPASSA botiga
per jubilació al c/ Urgell.
Telf: 645782660.
-------------------------------------
LLOGUER pis a Balaguer,
2 hab., sense mobles.
Zona Eixample. Telf:
670284619.
-------------------------------------
ES TRASPASSA pub a
Balaguer, llicència disco-
teca. Abstenir-se curio-
sos. Tel: 667476167.
-------------------------------------

ES LLOGA apartament
a Camarasa, moblat,
foc a terra i vistes al
riu. Lloguer de pàrking
tancat al c/ Sant Diego
California (Balaguer).
Trucar  a ls  te lè fons:
973447752-639920281.
--------------------------------
ES LLOGUEN pàrkings al
carrer Barcelona, 68 (de
línia i tancats). Interess-
ats trucar al: 676116396.
-------------------------------------
VENC dúplex a l’Av. Paï-
sos Catalans, 150 m2, ter-
rassa, cuarto de 40 m2 al
costat. Vistes al riu. Opor-
tunitat única. Abstenir-se
curiosos. Interessats telf:
678954170-667476167.
-------------------------------------
VENDA/LLOGUER de
pàrkings tancats al c/
Jaume Balmes, 11. Raó
telèfons: 973446161-
629310479.
-------------------------------------
TRASPASO lavadero de
coches en c/ Barcelo-
na ,  56 ,  en  p leno
rendimiento por no po-
der  atender.  Te l f :
650604581-618382661
(Carmen).
--------------------------------
ES TRASPASSA bar-res-
taurant per jubilació.
Amb pàrquing, terrassa,
menjador amb capacitat
per 60 persones. Total-
ment equipat. En ple fun-
cionament i amb tots els
permisos amb regla.
Amb vivenda. Telf:
600381763.
-------------------------------------

OPORTUNIDAD! Vendo
piso de 140 m2, amue-
blado, zona tranquila, 4
hab., 2 baños, a/a, calf. sin
comunidad. 120.000 e
negociables. Llamar tar-
des 687573893.
-------------------------------------
ES LLOGA pis a Bellcaire
d’Urgell, 70m2, 2 hab.,
cuina, menjador, bany.
Tot d’obra nova. Telèfon
d’informació: 695909890.
-------------------------------------
LOCAL COMERCIAL es
l loga,  a  l ’Av inguda
Pere III, 200 m2. Preu:
650  e  a l  mes .  Raó:
973450407.
--------------------------------
ES LLOGUEN pàrkings a
l’edifici HP Sanahuja, 36.
Referència Cudós. Raó:
973450555 (demanar per
Montse).
-------------------------------------
ES LLOGA apartament
a la Pineda (Salou),
amb vistes al mar, al
costat de la platja, pis-
cina i pàrking tancat,
a/a. Totalment equipat.
Disponible a partir del
28 d’agost. Raó telèfon:
639330429.
--------------------------------
PÀRKING tancat, gran,
amb llum. Es lloga. Preu:
69 e/mes, al c/ Dr.
Fleming. Telf: 973450407.
-------------------------------------
ES LLOGA dúplex a
Bellcaire d’Urgell, 3 hab,
cuina, menjador, 2 banys,
gran terrassa. Informació
al telèfon: 695909890.
-------------------------------------

SE VENDE casa antigua
céntrica de 9 pisos, 3 por
planta, dos locales y
sótano. Parte trasera se
puede acceder por dos
calles más. Telf:
973445675 Balaguer.
-------------------------------------

VARIS

-------------------------------------
DRAMÉ AFRICANO, pro-
fesor vidente. Trabajo,
salud, negocios, amor y
pareja. Soluciono proble-
mas difíciles (alcohol,
tabaco, impotencia...). Si
tiene algo que le asusta en
su casa, fantasmas, dia-
blos... yo puedo ayudarle.
Recibo todos los dias en
Balaguer. Tel: 635190096.
-------------------------------------
COMPRO monedes, bit-
llets antics, postals, fotos,
llibres, publicacions, lli-
bres festa major i fira,
Grocs (100 primers núme-
ros). Qualsevol cosa rela-
cionada amb Balaguer.
Raó: 676803205.
-------------------------------------
ES VENEN dos estufes de
gasoil marca Sasac. Gran
oferta, una 150 e i l’altra
300 e. Raó: 676155765.
-------------------------------------
CONSTRUCCIONS I RE-
FORMES Germans Vidal.
Teulades, banys, façanes,
granjes, magatzems, ca-
ses antigues. Reformes
en general. Econòmic!
Raó: 973426180-
690921832.
-------------------------------------

ES VENEN eines de pale-
ta i guixaire, molt bon
preu. També testos de
plantes, molt barats. Raó:
697229262.
-------------------------------------
VENC taules i cadires de
menjador. Raó telèfon:
973420029.
-------------------------------------
PROFESOR SOLY, gran
vidente africano. Solucio-
no cualquier problema de
amor, negocios, suerte,
futuro, potencia sexual.
Ayuda para recuperar
pareja, amarle, fuerte
atracción, unión y separa-
ción. Resultado rápido.
Trabajo serio. Balaguer.
Tel: 637984211-608024467.
-------------------------------------
MATRIMONIO inmigran-
te, con 2 hijos, 16 años
residentes en Catalunya,
se ofrece para cuidar tor-
re de campo, con
posibilidad de vivir en
ella. Cerca de Balaguer.
Buenas referencias de
anteriores trabajos. Razón:
680832784.
-------------------------------------

TREBALL

-------------------------------------
SOY CHICA, busco traba-
jo como ayudante de co-
cina, fregar platos (en hos-
teleria), para hacer
trabajos del hogar,
planchar, escaleras,
oficinas. Buenas refe-
rencias. Interesados
llamar al: 667370005.
-------------------------------------
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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
--------------------------------------------------------------------------

ALGERRI
AJUNTAMENT 973 426013
--------------------------------------------------------------------------

BALAGUER
AJUNTAMENT 973 445200
MOSSOS (URGÈNCIES) 088
MOSSOS D’ESQUADRA 973 457700
GUÀRDIA URBANA 973 450000
CÀRITAS BALAGUER 973 448258
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
CENT. MEDIC RECONX. 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 EVANG. PENT. 973 445996
FUNERARIA SANT JOSEP 973 445786

629 447113 - 629 377476 -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
--------------------------------------------------------------------------

LA SENTIU
AJUNTAMENT 973 424005
CASA DEL METGE 973 424058
--------------------------------------------------------------------------

LES AVELLANES
AJUNTAMENT 973 454004
--------------------------------------------------------------------------

MENÀRGUENS
AJUNTAMENT 973 180205
--------------------------------------------------------------------------

MONTGAI
AJUNTAMENT 973 430005
METGE 973 430107
--------------------------------------------------------------------------

OS DE BALAGUER
AJUNTAMENT 973 438004
METGE 973 438003
A.T.S. 973 438062
RESIDÈNCIA 973 438169
--------------------------------------------------------------------------

SANT LLORENÇ
TELÈFON PÚBLIC 973 420003
--------------------------------------------------------------------------

SANTA LINYA
TELF. PÚBLIC 973 454002
--------------------------------------------------------------------------

TARTAREU
TELÈFON PÚBLIC 973 454003
--------------------------------------------------------------------------

TÉRMENS
AJUNTAMENT 973 180010 / 973 180041
CASA DEL METGE 973 180213
--------------------------------------------------------------------------

VALLFOGONA DE BALAGUER
AJUNTAMENT 973 432008
CASA DEL METGE 973 432055
--------------------------------------------------------------------------

VILANOVA DE LA SAL
TELÈFON PÚBLIC 973 454019
--------------------------------------------------------------------------

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

De les 8 de la tarda del 2 de setembre a les 8 de la tarda del 9 de setembre MARCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De les 8 de la tarda del 9 de setembre a les 8 de la tarda del 16 de setembre ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De les 8 de la tarda del 16 de setembre a les 8 de la tarda del 23 de setembre CLAVER

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
06.10 BARCELONA feiners
07.55 “ diari
18.58 “ diumenges
19.55 " diari
06.10 TÀRREGA feiners
07.10 " feiners
08.00 " de dill. a div. feiners
12.00 " feiners
15.00 " 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., dim., dij., diven.
09.15 “ feiners
10.45 " diumenge
13.30 “ de dill. a div. feiners
13.59 “ feiners
15.18 “ de dill. a div. feiners
18.05 “ diari
09.50 SEU D'URGELL diari
16.35 “ diari
09.50 PUIGCERDÀ diari
13.35 SOLSONA de dill. a div.
09.50 PONTS diari
12.30 “ de dill. a div. feiners
13.35 “ de dill. a div. feiners

SORTIDES ARRIBADES

BALAGUER LLEIDA
06.20 (1) 06.49
08.00 (6) 08.30
09.50 10.19
12.25 12.54
14.16 14.46
16.00 16.29
17.20 (5)   17.50
18.30 (4) 18.59
19.25 19.55

BALAGUER LA POBLA
09.39 11.00
11.04 (5) 12.25
14.19 15.40
20.59 (3) 22.20

Horari de trens

Horari d’autobusos

(1) Circula de dilluns a divendres feiners.
(2) Tren directe entre Lleida i Balaguer.
(3) El dies 24, 25 i 31 de desembre, només circula entre Lleida i Balaguer.
(4) Horari des del 3 d’abril de 2010.
(5) Nou servei des del 3 d’abril de 2010. Consultar els dies que circula.
(6) Els dies 25 i 26 de desembre i 1 de gener, només circula enre Lleida i Balaguer.

SORTIDES ARRIBADES

LLEIDA BALAGUER
05.50 (1)(2) 06.13
07.15 07.44
09.10 09.39
10.35 (5)   11.04
11.45 12.14
13.45 14.19
15.15 15.44
17.55 (4) 18.24
20.30 (3) 20.59

LA POBLA BALAGUER
06.40 (6) 08.00
12.56 14.16
16.00 (5) 17.20
18.05 19.25

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
16.35 PONTS diari
18.30 “ de dill. a div. feiners
19.50 “ de dill. a div. feiners
09.48 ESTERRI D'ÀNEU diari
17.23 “ diari
07.00 AGRAMUNT de dill. a div. feiners
13.17 “ feiners
18.30 “ de dill. a div. feiners
18.58 “ diumenge
19.47 “ de dill. a div.
07.00 ÀGER feiners
09.48 “ feiners
14.00 “ dim., div., disb.
17.00 “ dill., dima., dij.
17.23 “ feiners
11.05 LES Diari
18.05 “ 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

Farmàcies de torn de Balaguer
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