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GROC és una publicació plural 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 compro-metem 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.

Cada cop més, la societat civil ret homenatges a
persones que durant la seva vida, han fet quelcom fora del
normal, ja sigui en la vessant científica, cultural, esportiva,
o senzillament pel fet d’haver fet molts anys, com són tots
aquells homenatges als avis i àvies centenaris del nostre
país.

Avui ens centrarem en els primers, en aquells
homenatges a gent que han sobresortit en qualsevol àmbit.
Està bé que a un li reconeguin la seva feina, la seva habilitat,
el seu esforç, i la seva tasca en favor de qualsevol objectiu
lícit.

La nova Junta del Club Futbol Balaguer ha emprés la
tasca de retre homenatges a aquelles persones que durant
els 94 anys d’història del club, han estat rellevants per
l’entitat esportiva i per tant també per la ciutat.

En el primer partit d’aquesta temporada, l’homenatge, a
títol pòstum, va ser Joan Planes, soci número 1 del club i
un dels seguidors més fidels, al llarg de molts anys, de
l’equip vermell. La passada setmana va tocar el torn a un
dels grans futbolistes que han passat pel nostre club, i que
ha estat tota una institució a la nostra ciutat. Pepe Vila que
fitxava pel Balaguer l’any 1948, després passaria a formar
part  de la primera plantilla del Barça, del Sabadell, del Melilla,
del Levante, de l’Osasuna , del Lleida, per acabar novament
al Balaguer on va penjar les seves botes. El món de l’esport
balaguerí li va oferir un emotiu acte, acompanyat dels seus
familiars.

Felicitem la iniciativa del C.F. Balaguer, de reconèixer
aquells esportistes i aficionats que han fet que el Balaguer
hagi arribat on està.

Homenatges
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Una trentena d’artesans participen a

la IV Mostra d’Antics Oficis

El passat dissabte 18 de
setembre, el carrer del Pont
de Balaguer va retornar unes
quantes dècades enrera per
rebre la IV Mostra d’Antics
Oficis, organitzada per l’As-
sociació de Veïns del Centre
Històric, amb el patrocini de
l’Institut Municipal Progrés
i Cultura.

El vidrier, la filadora, el cu-
llerer, l’espardenyer, l’afila-
dor, la tintorera, els sabo-
ners, els matalassers, el cis-
teller o el joier, entre d’altres,
van estar presents durant
tot el dia al cèntric i històric
carrer de la capital de la No-
guera, per mostrar als cen-

tenars de visitants, com es
treballava ara fa uns quants
anys.

El marc del carrer del
Pont és immillorable per
aquesta mostra, ja que
aquest era el carrer de la ciu-
tat on hi havia gran part dels
menestrals de Balaguer.

De fet, alguns dels tallers
que encara resten en aquest

El vidrier va fer diferents peces de vidre

carrer, van obrir les seves
portes durant el dia, per
mostrar les la maquinària i
algunes obres d’art que en-
cara conserven en el seu in-
terior.

Als oficis antics els
acompanyaren diverses
parades amb productes
artesans, com els formatges
de cabra, els embotits, licors
i articles de la llar, donant un
aire de mercat de principis
de segle, molt interessant
per als visitants que van
gaudir molt de la mostra,
especialment els més petits
i joves, que mai havien vist
com es treballava
antigament en temps dels
seus padrins o besavis.

Aquesta mostra d’Antics
Oficis vol ser un homenatge
als antics menestrals que
omplien de vida el carrer del
Pont, i el de la ciutat en la
seva totalitat.

Els cistellaires també hi van ser presents

Centenars de visitants
van passejar-se pel
cèntric carrer del
Centre Històric per
veure la Mostra

Durant els propers
dies 16 i 17 d’octubre, es
celebrarà una nova edició
de Firauto, el certamen
dedicat al vehicle d’ocasió,
organitzat per l’Institut
Municipal Progrés i
Cultura.

Una vintena
d’expositors ja han
confirmat la seva
assistència al certamen
d’enguany, omplint la
totalitat del recinte firal,
que obrirà les seves portes
el dissabte al matí i les
tancarà el diumenge al
vespre, mostrant més de
dos-cents vehicles
d’ocasió i alguns Km 0, a
preus força competitius, i
tots ells amb la garantia
corresponent.

Durant aquesta
setmana, l’alcalde de

Balaguer, Miquel Aguilà, el
vicepresident de l’Impic,
Josep Maria Escoda i la
directora de la Fira,
Antonieta Martínez van
presentar el cartell de
l’edició d’enguany, que
espera superar el nombre
de vendes de l’edició de
l’any passat.

Els expositors han
mostrat, des dels seus
inicis, la seva acceptació i
confiança en aquesta fira
de vehicles d’ocasió, ja que
és un mercat excel·lent.

Tot és a punt per a una nova

edició de Firauto, els propers

dies 16 i 17 d’octubre

Presentació del cartell de Firauto 2010

Aquesta setmana s’ha
presentant el cartell
del certamen dedicat
al vehicle Km 0 i
d’ocasió
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L’Ajuntament organitza una jornada

sobre autoocupació pel 4 d’octubre
L’Ajuntament de

Balaguer, a través de la Regi-
doria de Comunicació, For-
mació i Ocupació ha orga-
nitzat la jornada: “Ocupació-
Autoocupació; aspectes bà-
sics” amb la finalitat de do-
nar informació a totes les
persones assistents a l’acte,
sobre els diferents tràmits
que cal seguir per crear la
pròpia empresa i també co-
nèixer des de que és una nò-
mina o els diferents tipus de
convenis fins a què cal fer
per contractar una persona.
    La xerrada es realitzarà a
la Sala d’actes el proper
dilluns 4 d’octubre de 10 a
12.La jornada serà a la sala d’Actes de l’Ajuntament

El passat 19 de setembre es celebrà

l’Aplec a l’ermita de Montalegre
La parròquia de Balaguer

va organitzar, un any més,
l’Aplec a l’ermita de
Montalegre, que com es tra-
dicional, es celebra el tercer
diumenge del mes de se-
tembre per a tots els bala-
guerins i balaguerines que hi
volen assistir.

Enguany, l’Aplec va
comptar amb la presència i
actuació de l’Orfeó balague-
rí, que van amenitzar l’Aplec
davant els molts ciutadans
que hi van assistir.

La jornada, gratuïta per tots els assistents es farà
el 4 d’octubre de 10 a 12 del matí a la Sala d’Actes

Coincidint amb l’inici
del curs escolar, la Funda-
ció Thao presenta la nova
temporada dedicada al
peix i el marisc a les 42
ciutat de l’estat espanyol
que formen part del seu
programa.

Al llarg d’aquesta
temporada, prop de
300.000 nens i nenes de 0
a 12 anys portaran a cap
diversos tallers orientats
a promoure el consum de
productes del mar.

L’objectiu del Progra-

ma Thao-Salud Infantil,
únic per la seva originali-
tat i recorregut, -ja que
implica a tot el municipi- ,
és posar fre a la obesitat
infantil, el problema de
salut més greu que ame-
naça la població infantil
espanyola amb un dels
índex de prevalença més
elevats de la Unió Euro-
pea.

Com a novetat
d’aquesta temporada, el
Programa Thao arribarà a
Balaguer a totes les llars
d’infants, o sigui allargant
la franja d’edat dels
escolars que a partir d’ara
serà dels 0 a 12 anys.

L’objectiu és fomentar
que els nens i nenes
consumeixin de 3 a 4
racions de peix i marisc per
setmana.

El programa Thao d’aquesta

temporada fomenta el

consum del peix i el marisc

Imatge d’aquesta campanya

La novetat del
programa és que
amplia la franja
d’edat, començant
des del 0 fins als 12

Aplec a l’ermita de Montalegre
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L’Oficina Jove organitza cursos i tallers

per a joves de 16 a 35 anys

L’Oficina Jove La Nogue-
ra-Balaguer, continua orga-
nitzant diferents curosos i ta-
llers per a joves d’edats com-
preses entre els 16 i els 35
anys.

Per aquest mes d’octu-
bre estan organitzats el ta-
ller de manualitats que es
celebrarà durant els dies 5, 6
i 7 d’octubre  aconseguint
les nocions necessàries per

tal de poder fabricar objec-
tes de decoració per a úsos
domèstics.

El dia 14 d’octubre es
farà el curs de manipuladors

Cursos a l’Oficina Jove de La Noguera

d’aliments, mentre que del
25 al 29 d’octubre es farà un
curs de fotografia avançat, a
càrrec del fotògraf Jordi Bo-
net.

Cursos de manualitats,
manipuladors d’aliments
i fotografia avançada
durant aquest mes
d’octubre

El programa diari de
TV3, “Divendres”, va con-
nectar en directe amb
Balaguer, des del dilluns
20 fins al dijous 23 de se-
tembre, realitzant dife-
rents reportatges, de la
Transsegre, de les flors
comestibles, dels bons
hàbits per esmorzar amb
fruita inculcat des de l’Es-

cola Mont-roig, de l’Asso-
ciació d’amics dels ca-
valls, de l’Associació de
pescadors esportius, de
la Balaguer islàmica i del
Balaguer turístic.

TV3 va escollir aquells
reportatges que va creure
més interessants per l’au-
diència, amb la presència
durant tota la setmana del
televisiu Espartac Peran,
que va presentar els dife-
rents reportatges des d’un
plató instal·lat a l’Avingu-
da dels Països Catalans.

El divendres, 24 de se-
tembre, una cinquantena de
balaguerins van assistir, en
directe, al plató de TV3.

El programa Divendres, en

directe des de Balaguer del

20 al 24 de setembre

TV3 emetent en directe des de Balaguer

“Divendres” fa
diferents reportatges
sobre temes d’interès
de Balaguer i de la
Noguera

30 associacions participaren a la Fira

d’Entitats del passat 19 de setembre
La Plaça del Mercadal de

Balaguer va ser l’escenari
d’una nova edició de la Fira
d’Entitats, el passat 19 de
setembre, organitzada per
l’Associació de Dones
d’Almatà.

En aquesta fira d’entitats
hi han participat una trente-
na d’associacions culturals,
socials i lúdiques de la capi-
tal de la Noguera, que van
mostrar totes aquelles acti-
vitats que realitzen al llarg
de l’any.

Durant la jornada va ha-
ver-hi diferents actuacions
musicals, com també un
concurs de dibuix.Actuacions infantils a la Fira d’Entitats

La Fira d’Entitats va comptar amb diferents
actuacions musicals, jocs i un concurs de dibuix
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La Plataforma
Proautovia Tàrrega-Alfar-
ràs va organitzar el pas-
sat divendres al vespre,
un col·loqui amb la pre-
sència dels caps de llista
per Lleida a les properes
eleccions autonòmiques
del 28 de novembre,
Albert Batalla de CiU,
Carmel Mòdol d’ERC,
Francesc Pané d’ICV, Do-
lors Lopez del PP, i Antoni
Llevot membre de la can-
didatura del PSC.

Tant CiU com PP es

van mostrar totalment a
favor de l’autovia, de la
mateixa manera que ERC,
tot i que els republicans
creuen que s’ha de fer, de
manera prioritària, la vari-
ant de Bellcaire.

El representant del
PSC va mostrar-se favo-
rable a l’estudi informatiu
de l’autovia, mentre que
Francesc Pané va mostrar-
se contrari a l’autovia, i sí
al desenvolupament de
l’Eix Transversal i les dife-
rents variants a totes les
poblacions.

El debat va estar mo-
derat pel director del diari
La Mañana, Ramon Pe-
drós.

El president de la Pla-
taforma, Josep Borràs, va
explicar les gestions fetes
per la Plataforma.

Col·loqui de tots els cap de

llista de Lleida sobre

l’autovia Tàrrega - Alfarràs

Esl caps de llista a les properes eleccions autonòmi-
ques per Lleida i van ser presents

El col·loqui celebrat a
Balaguer, va estar
moderat pel director
del diari La Mañana,
Ramon Pedrós

Telecomunicacions de la Generalitat

posa dos nous punts TIC a la Noguera

El secretari de Telecomu-
nicacions i Societat de la In-
formació del Departament
de Governació, Jordi Bosch,
acompanyat dels alcaldes de
Vilanova de Meià i Les Ave-
llanes i Santa Linya, Xavier
Terré i Maria Carme Garrofé,
respectivament, va inaugu-
rar dos nous Punt TIC a la
comarca de la Noguera.

El secretari Jordi Bosch
va iniciar la visita a la
comarca de la Noguera a
l’Ajuntament de Vilanova de
Meià, on va ser rebut per
l’alcalde, Xavier Terré, i els

secretari Jordi Bosch va
traslladar-se a l’ajuntament
de Les Avellanes, on va ser
rebut per l’alcaldessa, Maria
Carme Garrofé, i els regidors
del consistori i a
continuació, va inaugurar
oficialment la nova torre de
telecomunicacions de Les
Avellanes i Santa Linya, que
dona cobertura de telefonia
mòbil, banda ampla i TDT al
nucli de Tartareu, de les
Avellanes i Santa Linya, i de
TDT al nucli d’Alberola, d’Os
de Balaguer.

Seguidament, va
procedir amb la inauguració
del nou Punt TIC de Les
Avellanes i Santa Linya, que
està ubicat a les
dependències de la
Biblioteca de la població de
Tartareu.

regidors del consistori. El
secretari va inaugurar el nou
Punt TIC de la localitat,
conegut com e-Centre Vall
de Mei@. La instal·lació,
ubicada al mateix edifici de
l’ajuntament, compta amb
cinc terminals, un servidor,
una impresora, un
commutador o switch i un
punt d’accés sense fils. Pel
que fa al programari, els
ordinadors duen instal·lada
la distribució de programari
lliure educatiu Linkat GNU/
Linux.

Posteriorment, el

Jordi Bosch va inaugurar dos nous punts TIC a la Noguera

Des d’aquest mes de setembre, Vilanova de Meià i
Les Avellanes-Santa Linya compten amb un punt TIC
amb diferents terminals, servidors i impresores
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Montgai celebra la segona Fira de

màgia els dies 1 i 2 d’octubre
Montgai celebrarà la sego-

na edició de la Fira de Màgia al
Carrer els dies 1 i 2 d’octubre.
La principal novetat, el diven-
dres es farà màgia per a col·-
lectius amb discapacitats i pro-
blemàtiques, actuació del mag
Centenarius al matí, de Kary-
mag a la tarda i xocolatada pels
assistents.

Dissabte la inauguració
anirà a càrrec del mag Lari a les
6 de la tarda a la pl. Major.
Durant tot el dia, els visitants
trobaran màgia pels carrers.
S’espera l’actuació de més de
50 mags, des dels 12 anys fins
als 75, en 17 espais diferents.
També hi haurà actuacions
nocturnes, als dos bars a partir
de mitjanit. Tots els espectacles
de la fira de màgia, són gratuïts
excepte el que tindrà lloc a
l’Ateneu dissabte a partir de
09.30 h del vespre.

Fira de Màgia de Montgai

Més de 50 mags actuaran en un total de 17
escenaris repartits per tota la població durant tot
el cap de setmana, sent tots els espectacles gratis

El proper dissabte 2
d’octubre tindrà lloc el
Correllengua.

A les set començaran
les activitats infantils i
entrega de trofeus del
concurs de dibuix. A les
vuit hi haurà la cercavila.
Una delegació de la ciu-

tat de l’Alguer seran els
encarregats de llegir el
manifest d’enguany a la
Plaça Pau Casals, i tot se-
guit hi haurà havaneres
amb Vent de Ponent.

La festa s’acabarà
amb un sopar de germa-
nor.

Balaguer acollirà el dia 2

d’octubre el Correllengua

Correllengua 2009
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Dinar a Bellcaire d’extreballadors de

l’empresa Coibesa, el 24 d’octubre
El proper 24 d’octubre es

farà una trobada d’antics tre-
balladors de la fàbrica tèxtil
Coibesa, que va tenir seu a
Bellcaire i Térmens.

La trobada, es farà al
Poliesportiu de Bellcaire, i
consistirà en un dinar per to-
tes aquelles persones que hi
van treballar.

Coibesa, era una fàbrica
tèxtil que es va obrir el 7 de
juliol de 1967 als baixos de
la rectoria de Bellcaire.  Du-
rant els anys que va estar en
funcionament, van arribar a
treballar-hi 1.000 persones,
totes elles de les diferents
poblacions de la Noguera i
dels voltants.Coibesa va ser creada l’any 1967 a Bellcaire

Trobada d’Associacions de Dones de la

Noguera a Ventoses, el 9 d’octubre
La Trobada d’Associaci-

ons de Dones de la comarca
de la Noguera d’enguany, es
celebrarà el proper 9 d’octu-
bre a les Ventoses. L’acte
s’iniciarà a les 12 del migdia
amb la benvinguda a totes
les associacions, la celebra-
ció d’una missa, una visita
pel poble i finalitzarà amb un
dinar de germanor i un con-
cert a càrrec del músic Ignasi
Ponts. L’acte està organitzat
per l’Associació de Dones
de les Ventoses.

L’empresa creada l’any 1967 i que va fer fallida
l’any 1992, va arribar als mil treballadors

El dia 10 d’octubre
milions de persones a tot
el món commemoraran
el Dia Mundial de la Salut
Mental.

Des de l’Associació
Salut Mental La Noguera,
treballen en aquest sen-
tit, oferint serveis i progra-
mes adreçats a persones
amb problemàtica de sa-
lut mental i als seus fami-
liars, així com per
conscienciar a la població
en general realitzant actes

de sensibilització i
desestigmatització envers
a les malalties mentals.

A la ciutat de Balaguer
es ficaran taules
informatives durant el
dijous dia 14 d’octubre a
la Plaça Mercadal. El
mateix dia  es realitzarà la
Projecció de Documen-
tals sobre Salut Mental a
les 19:30h a la Sala d’Actes
de l’Ajuntament i el dia 15
d’octubre a les 18:00h al
mateix Ajuntament, es
realitzarà una Conferència
sobre la Salut Mental i
sobre l’Estigma envers a
les malalties mentals que
anirà a càrrec del Dr. Josep
Pifarré, Director del Servei
de Psiquiatria, salut
mental i addiccions de
l’Hospital de Santa Maria.

Diferents actes a Balaguer

per commemorar el Dia

Mundial de la Salut Mental

Dia Mundial de la Salut Mental

L’Associació de La
Noguera organitza
taules informatives,
una projecció i una
conferència

Les Ventoses
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Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 973 448 332

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER

L’Area de Formació de Creu Roja

organitza un curs de socorrisme

L’Àrea de Formació de
Creu Roja la Noguera ofereix
un curs d’ Atenció Sanitària
Immediata (Nivell II), que
s’iniciarà el 9 d’octubre  i aca-
barà el dia 13 de novembre,
en horari de dissabtes matí i
tarda. Es tracta d’ una forma-
ció de 50 hores teòriques
pràctiques sobre els primers
auxilis, que acredita amb un
diploma i carnet de socorris-

ta. La matriculació s’ha de
realitzar al local de Creu Roja
la Noguera, a la plaça Sant
Salvador, 14 , o bé al local de
la carretera en horari de di-

Nous cursos de Creu Roja

lluns a divendres de 9-13h i
de 15-17h fins al 4 d’octubre.
Per a més informació podeu
adreçar-vos al telèfon
973445795.

Els interessats poden
inscriure’s fins el proper
4 d’octubre a les
diferents dependències
de Creu Roja

Leandre Cristòfol, fill
d’Os de Balaguer, va ser un
paradigma de l’esperit
radicalment avantguar-
dista i un referent
internacional de la llibertat
creativa de l’escultura del
segle XX, esdevé tot un
símbol per l’art i la cultura
catalanes.

“Leandre Cristòfol:
l’exili interior” representa
el primer lliurament d’una
sèrie d’accions enfocades
al reconeixement de
l’artista que vincularan la

seva figura a l’oferta
cultural del seu poble, que,
unit a la rehabilitació i
obertura pública de la seva
casa nadiua i del seu taller
al Mas de la Font de
l’Horta, formaran un
conjunt d’interès i de gran
rellevància a tots els nivells.

Aquesta exposició és,
per tant, una ocasió
renovada per conèixer
millor una part de la seva
vida i del seu llegat creatiu,
de comprovar la seva
connexió amb l’avant-
guarda i els paràmetres de
l’art contemporani més
avançat del seu temps i de
viure de prop la rellevant i
prolífica vàlua personal de
l’artista. L’exposició es
podrà veure a Os de
Balaguer i al Monestir de
les Avellanes.

Exposició «Leandre Cristòfol:

l’exili interior» a Os i al

Monestir de Les Avellanes

Leandre Cristòfol, exposa a Os i Les Avellanes

Del 26 de setembre al
10 d’octubre a Os , i
del 12 d’octubre al 5
de desembre al
Monestir

Castelló celebra la Festa de la Gent

Gran amb un dinar i una sessió de ball
El passat 19 de setem-

bre, i organitzat per l’Associ-
ació de Gent Gran Humani-
tària de Castelló, es va cele-
brar la Festa de la Gent Gran
amb un Dinar popular al pa-
velló, on van assistir el Pre-
sident del Consell Comarcal,
Vicent Font i l’alcalde de
Castelló Manel Medà.

L’assistència al dinar va
ser d’unes 125 persones, ja
que estava obert a tothom,
tant als socis com al que no
ho eren.  Hi va haver regals
per tothom i en acabar el di-
nar, hi va haver concert  i una
sessió de ball a càrrec del
músic local Miquel de
Castelló.Dinar de Germanor de Castelló

Al dinar hi van assistir 125 persones acompanyades
per Vicent Font i l’alcalde de Castelló Manel Medà
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Centre Mèdic Pere III

Av. Pere III, número 10, entresòl. Balaguer

Centre Mèdic Pere III

Av. Pere III, número 10, entresòl. Balaguer

Dr. Jaume Canal
Medicina General i mútues

Tel. 607 787 338

Visites:
dilluns, dimecres i divendres, de 17 a 20 h

El Balaguer és cuer després de perdre

amb el Reus i empatar a Vilafranca

FUTBOL >> Malgrat els
resultats, el Balaguer
millora el seu joc al
camp del Vilafranca on
va sumar el seu primer
punt fora de casa

Golejadors del

C.F. Balaguer

1. Padrones ............ 1
2. Dago ................... 1
3. Figueres ............. 1
4. Adrià Fernández 1

El Balaguer
continua sense trobar
el camí de la victòria, i
el passat diumenge 19
de setembre, va caure
derrotat a casa, davant
el Reus, per 1-3.

En aquest partit, el
millor jugador
balaguerí va estar
Josep Figueres, autor
del gol, i nominat com
a home del partit,
rebent el corresponent
trofeu de mans de
l’alcalde de la ciutat,
Miquel Aguilà.

Adrià Fernandez va
ser l’autor del gol al
camp del Vilafranca,
en el partit del passat
diumenge, contra el
millor de la taula.

Josep Figueres

El Balaguer només ha
aconseguit sumar un punt
en els dos partits d’aquesta
quinzena, després de perdre
a casa davant el Reus, en un
partit amb dos parts prou
diferenciades. El Reus va
avançar-se en el marcador
quan l’àrbitre va assenyalar
un penal inexistent al minut
21 de partit. Cinc minuts
més tard, el Reus aprofitava

voler veure un clar penal a
l’àrea del Reus que hauria
pogut ser clau pel desenllaç
del partit. A la segona part,
el Reus es va limitar a defen-
sar el resultat, i el Balaguer
va dominar, tot i que no arri-
bava amb claredat a la por-
teria visitant. Quan faltaven
deu minuts per la conclusió,
unes clares mans dins l’àrea
visitant tampoc van rebre el
càstig del penal, davant les
protestes locals de jugadors
i públic.

El passat diumenge, el
Balaguer va visitar el camp
del Vilafranca, un dels
equips millor posicionats a
la taula aquest principi de
temporada, aconseguint un
meritori empat a un gol.

Els de Vilafranca es van
avançar amb un gol d’Enric
a la primera part, però els ba-
laguerins, que van gaudir de
diferents ocasions per mar-
car, aconseguint el gol de

el desconcert local per mar-
car el segon gol, i dos mi-
nuts després marcava el ter-
cer davant la desesperació
local. Lluís Elcacho va mou-
re la banqueta, i el Balaguer
es va anar assentant sobre
el terreny de joc, i a falta d’un
minut pel descans, Figueres
aconseguia marcar el 1-3. El
col·legiat, en els darrers ins-
tants del primer temps no va

Figueres, millor jugador del partit

Jordi Benet davant el Reus

Classificació

Tercera Divisió

1. Cornellà ................... 9

2. Vilafranca ................ 9

3. Terrassa .................... 9

4. Montanyesa ............. 9

5. Espanyol B ............... 8

6. Llagostera ................ 8

7. Ascó ......................... 8

8. Reus ......................... 8

9. Castelldefels ........... 8

10. Prat ......................... 7

11. Europa .................... 6

12. Manlleu .................. 6

13. Vilanova ................. 6

14. Palamós ................. 6

15. Pobla mafumet ..... 6

16. Amposta ................ 6

17. Masnou .................. 4

18. Premià ................... 3

19. Gavà ....................... 3

20. Balaguer ............... 2

l’empat al minut 73, quan
Adrià Fernández va encertar
a col·locar la pilota entre els
tres pals.

Aquest diumenge, els
balaguerins intentaran la pri-
mera victòria de la tempora-
da davant el Llagostera.

19/09/2010

BALAGUER 1

REUS 3

26/09/2010

VILAFRANCA 1

BALAGUER 1

Propers encontres

03/10/2010 --  17h
Camp Municipal de

Balaguer

Balaguer | Llagostera
-------------------------------------

10/10/2010  --  17h
Camp Municipal

de Palamós

Palamós| Balaguer
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El Cristec inicia la temporada aquest

dissabte 2 d’octubre, davant el Pallejà

El Cristec Balaguer gua-
nya per 5 gols a 1 al Kensu
Fraga, de la Territorial Cata-
lana, en el que ha estat el
darrer test de pretemporada
dels balaguerins abans de
l’inici del lliga.

Els jugadors de Jaume
Canal, malgrat comptar amb
les importants baixes de
Xolo i Tarroja, es van desfer
amb comoditat d’un Fraga
que malgrat jugar una cate-
goria per sota dels balague-
rins va donar molt bona im-
pressió, sobre tot al primer
període que va finalitzar amb
un equilibrat empat a un. Al
segon parcial els de casa van

intensificar el seu ritme fins
arribar a l’ample 5 a 1 final.
Els golejadors balaguerins
van ser Xus, tercera i darrera
incorporació del Cristec per
aquesta pretemporada pro-
vinent del juvenil del
Montcada i autor de dos di-
anes, Tiri, Dani Bueso i
Marin.

Una vegada finalitzada la

Sergi fitxa pel Cristec

pretemporada la plantilla del
Cristec pel nou curs estarà
formada per Carles, Fuentes,
Xolo, Tarroja, Raul, Tiri,
Samper i Jonny; que repe-
teixen de la temporada ante-
rior; Xus, Marin i Valero; les
tres noves incorporacions; i
Dani Bueso; encara en edat
juvenil i provinent de la base
del club.

Cal destacar l’aposta
dels tècnics del club confec-
cionant una jove plantilla,
amb una mitjana d’edat de
23 anys, a la qual es poden
incorporar en funció de les
necessitats del primer equip
d’altres joves promeses del
filial com Roger, León o
Nieto.

El proper dissabte, a les
17 hores i al Poliesportiu de
Balaguer, el Cristec inicia la
competició oficial de lliga,
enfrontant-se amb el Palle-
jà.

La nova incorporació: Xus

FUTBOL SALA>> En el
darrer partit de
pretemporada, s’imposà
per un contundent 5-1 al
Kensu Fraga

Diumenge al  matí es
va  celebrar la tradicional
travessa del Port de
Barcelona nedant, una
prova que ja s’ha celebrat
en 82 ocasions per les
Festes de la Mercè i que
té un recorregut de 3.000
metres.

Més de 800 nedadors
s’han animat a fer el
recorregut. En categoria
absoluta femenina tenim
la nedadora del Club
Esportiu Natació
Balaguer Anna Auberni
classificada en un
magnífic tercer lloc
nomes per darrera de la
nedadora Erika Villaécija
medallista mundial i de
Marta Mayol integrant de
l’equip espanyol de llarga
distància que va nedar en
l’últim Europeu.

El resultat d’aquesta
travessia també li dóna el
tercer lloc de Catalunya en
natació de Gran Fons.

També bons resultats
dels nedadors balague-
rins, en la travessia del
Pantà de Sau amb 2.500
metres de recorregut amb
la tercera posició absoluta
de l’Anna Auberni, la
setena, desena i onzena
posició respectivament
del Nil Profitós, l’Arnau
Gracia i en Marc Cama-
rasa en categoria infantil.

Anna Auberni tercera

absoluta a la travessia del

Port de Barcelona

Equip de nedadors del CEN Balaguer

NATACIÓ>> La
setmana anterior
també va quedar 3a
absoluta a la travessia
del Pantà de Sau
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El Club Bàsquet Balaguer aconsegueix

una còmoda victoria davant el C.B. Coll
El Club Bàsquet

Balaguer aconseguí una im-
portant victòria davant el
C.B. Coll A, per 76-58, en un
partit amb dues parts ben di-
ferenciades.

Els dos primers quarts
van ser pels visitants que ar-
ribaren al descans amb una
clara avantatge en el marca-
dor, però un excel·lent tercer
quart dels homes que entre-
na Sergi Caufapé va fer que
el Balaguer capgirés el mar-
cador, anant al darrer quart
amb una avantatge de 14
punts. En el darrer quart, els
balaguerins van augmentar
la diferència fins als 18 punts
al final de l’encontre.Un moment del partit

Els joves pescadors balaguerins a l’èlit

de la pesca nacional

PESCA>> Els joves pes-
cadors balaguerins van fer
un excel·lent campionat de
Catalunya, els passat 31 de
juliol i 1 d’agost. En catego-
ria infantil, Xavier Pla va pro-
clamar-se campió i Alex
Vaida va ser tercer. En Sal-
mònids llançats, pau
Guzman va ser el guanyador.

D’altra banda, Genís
Alarcón, de 16 anys ja ha pu-
jat a l’alta competició espa-
nyola de salmònids joventut
mosca.

BÀSQUET>> Els balaguerins van anar pel darrera
en el marcador fins a la mitja part

El Balaguer Villart Lo-
gístic s’estrenarà a la mà-
xima categoria del tennis
taula estatal, aconsegui-
da la temporada passada,
amb un desplaçament
doble a terres castellanes.
El dia 2 d’octubre s’en-
frontarà al Collosa T.M. de
Valladolid, i l’endemà, dia
3, al Club T.M. 11 de
Burgos. La jornada se-
güent tornarà a ser un al-
tre desplaçament fins
Euskadi, on s’enfrontarà
el dia 10 d’octubre amb

l’Irún Leka Enea.
L’estrena a casa del

Balaguer no serà fins la
quarta jornada, el 16
d’octubre, en que
s’enfrontarà amb el Suris
Calella.

D’altra banda, el CTT
Balaguer tindrà aquesta
temporada un segon
equip competint en una
lliga estatal femenina, la
Primera Divisió, per al
qual ja té un patrocinador
principal que serà
l’empresa de Balaguer
Cudós Consultors.

Aquest equip
competirà amb el nom de
Balaguer-Cudós Consul-
tors i estarà capitanejat
per la jugadora romanesa
del Club Tennis Taula
Balaguer Loredana
Raduta.

El Club Tennis Taula Balaguer

inicia la seva primera

temporada a la Superdivisió

Equip sènior femení del CTT Balaguer

TENNIS TAULA>>
Les balaguerines no
jugaran a casa, fins el
proper 16 d’octubre,
en la 4a jornada

Joves pescadors balaguerins
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Massiva presentació de tots els equips

de la base del Club Futbol Balaguer
El passat diumenge 19

de setembre, la quinzena
d’equips que conformen el
futbol base del Club Futbol
Balaguer van presentar-se
oficialment, davant dels cen-
tenars de familiars i aficio-
nats que omplien les grades
del Camp Municipal d’Es-
ports.

L’acte va estar presentat
per l’actor Joan Dausà, pre-
sentador, entre d’altres de la
Festa dels Supers, que va
anar presentant un a un tots
els jugadors que anaven
desfilant davant de les auto-
ritats presents a l’acte.

Un cop presentats tots
els equips, el club va retre
un emotiu homenatge a
Pepe Vila, qui fou jugador del
Balaguer la temporada 48-49,
i posteriorment des de l’anyHomenatge a Pepe Vila

FUTBOL>> La quinzena d’equips de la base del
Club Futbol Balaguer van desfilar el passat
diumenge 19 de setembre, en la presentació oficial

1960 fins al 1966. Entre mig,
el futbolista nascut a Alpicat
el 1929, va jugar al C. F.
Barcelona, el C.F. Sabadell,
el Melilla, l’Osasuna, el
Levante i el Lleida.

Pepe Vila acompanyat
dels seus familiars va rebre
un obsequi de mans de l’al-
calde de Balaguer, Miquel
Aguilà, i del president de la
Diputació de Lleida, Jaume

Gilabert, una fotografia de la
plantilla del Balaguer d’inicis
dels anys 60, i una litografia
de l’artista Antoni Collado,
commemorativa dels 90
anys d’història de l’entitat
balaguerina. Pepe Vila tam-
bé va  fer el xut d’honor, mi-
nuts abans de l’inici del par-
tit entre el primer equip del
C.F. Balaguer i el Reus, de
Tercera Divisió.

Un moment de la presentació
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Maria Fargues, del Pedala.cat, tercera

absoluta a la duatló d’alta muntanya
El passat cap de setma-

na es va disputar la segona
prova del circuit català de
duatlons d’alta muntanya,
que va començar a Espot el
4 de juliol.

La prova consistia en un
primer segment de 16 quilò-
metres en BTT tots de puja-
da. El segon tram pujava al
pic de Fontlletera i al cim del
Balandrau, un total de 12
quilòmetres. Per rematar-ho
quedaven 18 quilòmetres a
pedals amb una bona baixa-
da.

El club C.E. Pedala.cat va
tornar a pujar al pòdium amb
la tercera posició absoluta en
categoria femenina de Maria
Fargues.

Pedala.cat

L’OC La Sentiu femení prepara la nova

temporada al Gimnàs Punt d’Esport

FUTBOL SALA>> El gim-
nàs Punt d’Esport de
Balaguer, cedeix les instal·-
lacions a l’equip femení OC
La Sentiu per realitzar activi-
tats físiques, ja que l’equip
està preparant la pre-tempo-
rada, havent disputat algun
partit amistós amb bons re-
sultats. Aquesta temporada
l’equip juga a Primera Divi-
sió Catalana, i aquest any ha
reforçat la plantilla amb ju-
gadores de la província de
Lleida.

DUATLÓ>> La proba forma part del circuit
català de duatlons d’alta muntanya

El Centre Excursionis-
ta ha organitzat pel pro-
per 3 d’octubre, el I Trail
del Montroig 2010, una
Mitja Marató de munta-
nya i una cursa popular.

A Sant Llorenç de
Montgai es donarà la sor-
tida de la primera cursa
que discorrerà per la Ser-
ra del Montroig. Durant el
recorregut es podrà gau-
dir d’unes magnífiques
vistes de la plana de
Lleida des de la carena del
Montroig. L’arribada serà

a les instal.lacions del
Càmping La Noguera.

El recorregut de la mit-
ja marató consistirà en
pujar a l’ermita de
Montalegre, des d’on
s’anirà cap a l’ermita del
Xut, per baixar després
cap al riu Segre, que s’ani-
rà resseguint fins al pantà
de Sant Llorenç, fent un
total de 22 quilometres.

Pel que fa a la cursa
popular, el recorregut és
pujar fins a l’ermita de
Montalegre i tornar a bai-
xar per un altre corriol, di-
ferent al de la pujada, amb
un total de 14 quilòme-
tres.

La cursa popular té
sortida  a les 9 del matí i
15 minuts més tard, hi
haurà la sortida de la Mit-
ja Marató.

El Centre Excursionista de

Balaguer organitza el

I Trail del Montroig 2010

Pantà de Sant Llorenç de Montgai

ATLETISME>> La
prova es celebrarà el
proper diumenge,
3 d’octubre, sortint
des de Sant Llorenç

OC La Sentiu
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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.

Governament
C.G.A.

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

És un fet  la vista de tots
que la neteja de la ciutat ha
millorat molt. Amb les noves
màquines i l’entrada de
l’equip femení no es pot dir
pas el contrari, ara bé manca
que alguns ciutadans hi
col·laborin, i algun col·lectiu
pugui deixar els seus
instints atàvics que porten a
la seva memòria biològica, i
això ho veig molt difícil sense
l’advertència policial. Lector
diari que sóc del Segre, em
meravella la quantitat
d’intervencions de la Policia
Municipal de Lleida. Si no es
cada dia, ben bé s’hi atansa,
que es dóna a conèixer les
seves intervencions en tots
els camps (i són molts) de
la il·legalitat. I sense cap
dubte és una gran ajuda per
la coexistència ciutadana, i

dóna confiança a la majoria
silenciosa que paga i calla.
Tot això ho deia en una
mena de recordatori una
notícia donada pel Segre el
dia 18-09-10, en que
comunica els treball dels
membres de la Policia
Municipal de Lleida. Només
cal dir que han augmentat
les seves intervencions en
un 21%. S’ha de ficar una
bona nota al regidor
responsable de l’Àrea  i a
l’alcalde Sr. Ros per la
claredat i la fermesa en el
criteri aplicat.

Tot això no vol dir que
no tingui mèrit el fet pels
diferents alcaldes -pocs com
sabeu-, que ha tingut
Balaguer que han fet de la
ciutat un pou oficial de pau.
Aquí tenim una comunitat

amb destins ben
diferenciats, amb unes
necessitats ben diferents i
uns deures que per molts no
existeixen. I tenim pau. Aquí
es necessita menys temps
que el que costa encendre
una cigarreta per augmentar
la plantilla d’oficinistes, però
ai! Quan es tracta d’un nou
agent es llegeix tot el Calleja
per no fer-ho. Encara que
ben mirat es fa per una
economia productiva, doncs
des de sempre en la
democràcia els nostres
alcaldes han vist a la policia
municipal com la seva
policia. Un mitjà més per
captar simpàtics. No
interessa aplicar un ordre,
sinó una llibertat malentesa
en tot el cos i ànima, en nom
d’un progressisme i d’una
benevolència “educadora”.
Aquí amb un Cortefiel- 2 als
baixos de cal David i un
Carrefour- 2 no sé ben bé on,
donant i no exigint res a

canvi, tenim pau. Per a què
necessitem més policia? I
així hem vist com l’estima al
cos s’ha anat perdent per la
seva nul·la efectivitat, fins i
tot, presencial. Mal pagats,
han fet un aprenentatge
ràpid de com sobreviure
amb el mínim esforç.
Desautoritzats massa
vegades, han entès el que
desitja el polític, i mirant cap
a un altre costat, i evacuant
la seva persona del possible
perill el fan feliç. Tenim pau,
i no passa res. Però
m’agradaria trobar un
balaguerí dels que paguem -
en demano només un-, que
parli bé de la nostra policia
local. I vostès com jo mateix,
haurem d’esperar
segurament molt de temps
per poder veure uns canvis,
però sense cap dubte
vindran.

Sense disciplina no hi
pot haver vertadera llibertat.
Sense esforç no hi ha

d’haver igualtat. Tot aquest
llenguatge fals i empalagós
que els nostres polítics es
cansen d’usar, per ser
políticament correcte, de
multiculturalitat, de
solidaritat, de nous catalans,
de terra d’acollida i altres
històries esdevindrà contra
ells mateixos i donarà lloc a
un pensament més radical
com a tot Europa està
passant.

També pot ser que sigui
cíclic: ja reconeguda tota la
corrupció dels partits
polítics, hi ha un fet
diferencial; el PP porta
treball, riquesa i cobreix els
deutes. El PSOE porta
deutes per a tots, atur perquè
l’empresariat no sap mai on
és amb ell, i un
empobriment generalitzat,
menys per ells. Això s’ha
vist, es veu i no porta camí
de canviar. Aquí a Espanya
ha estat així a la vista de
tothom.

Coherència, siusplau
Josep Ma Roigé, President del Grup Municipal de CiU

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

En sortir de l’acte que la
Plataforma en Defensa de
l’Autovia Tàrrega-Balaguer-
Alfarràs va organitzar el
passat divendres  24,  un
ciutadà em va dir que estava
indignat. Que pensava que
ens calia, com a ciutadans,
demanar coherència als
polítics.  Li vaig dir que hi
estava totalment  d’acord
però que calia, en cada cas
concret, saber qui era i qui no
era coherent. Qui complia el
que prometia i qui no.

És en aquest sentit que
em va animar a clarificar-ho. I
parlo únicament de l’Autovia.

Cal indicar, primerament,
uns fets concrets i demos-
trables respecte l’actuació del
Govern Tripartit de la Genera-
litat en aquest tema.

1er.- L’incompliment per part
del Govern de la Generalitat
de la Resolució 318/VIII del
29-10-2008 (proposada pel
Grup de CIU) en la que el
Parlament de Catalunya insta
al Govern a desdoblar
aquesta via dins la vuitena
legislatura (que s’acaba amb
les properes eleccions del 28-
N).
2on.-La signatura per part del
PSC, d’ERC i d’ICV el 17-10-
2009 del Pacte Nacional
d’Infraestructures 2009-2025
en el que no hi consta la
nostra autovia.
3er.- El projecte de millora de
la carretera C -53 (Tram
Anglesola-Vallfogona de
Balaguer) quin estudi
informatiu va rebre més de
1100 al·legacions de ciutadans

de les nostres terres, a més
de les dels Ajuntaments i
altres  Organismes afectats,
que no han rebut resposta.

Tot això quan represen-
tants dels tres partits del
Govern s’havien compromès
públicament en defensar
l’autovia.

Per ERC  l’Honorable Sr.
Josep Lluís Carod-Rovira en
la Sala d’actes del
Ajuntament de Balaguer.

Per ICV l’Honorable Sr.
Joan Saura en la mateixa sala
i manifestant que constava
en el seu programa electoral.
Pel PSC el Sr. Alcalde de
Balaguer, en els debats de les
eleccions Municipals del
2007.

I ara en arribar la pre-
campanya electoral tots es
manifesten «a favor»
d’aquesta autovia.

Be, no va quedar del tot
clar.

El representant d’ERC (Sr.
Carmel Mòdol) em sembla

va acabar manifestant-se a
favor, després d’intentar
embolicar-ho amb altres
temes per desviar l’atenció de
la seva manca de coherència.
El representant d’ICV (Sr.
Francesc  Pané)  va acabar
defensant com a possible , o
més realitzable, una via
ràpida, sense ser autovia, i va
demanar altres alternatives.
Almenys no va intentar
defensar la manca de
coherència.

El representant del PSC
(en aquests el cap de llista va
delegar en el Sr. Antoni Llevot)
va afegir-se a les maniobres
de distracció del sr. Mòdol
respecte a la coherència i va
acabar dient alguna cosa com
que estava a favor que
«s’estudiés»  els costos i
informes d’aquesta autovia.

La representant del PP
(Sra. Dolors López) no es va
allargar massa per manifestar
clarament el seu compromís
amb l’Autovia.

I finalment el
representant de CIU (Sr.
Albert Batalla) va indicar que
en el programa electoral per
Lleida (en la pàg. 44) hi
constava aquesta obra. I es
va comprometre, amb tota
humilitat i prudència i en el
cas que el futur govern de la
Generalitat fos de CIU, a que
l’any 2011 s’iniciarien els
estudis per a la realització de
l’autovia.

En aquest cas les opcions
polítiques que han complert
els seus compromisos i que
es continuen manifestant en
favor de la nostra autovia
sense «embuts» han estat
CIU i PP.

La resta no.
Pd.- Perdoneu si noteu

que el to d’aquest escrit és
també d’una certa indignació.
Com a ciutadà ho estic amb
aquells polítics que una en
diuen i una altra en fan.

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



20>> O C I

El Grup Sant Crist tanca les festes de

barri amb un concurs de cuina
El passat dissabte, dia 4

de setembre l’associació de
veïns del grup Sant Crist va-
ren organitzar la seva tradici-
onal festa essent la darrera
d’aquest estiu. Tal i com ja és
costum, per la tarda, s’orga-
nitza un concurs de cuina
que va guanyar la Sra.
Manuela, amb un “Braó a la
crema de prèssec”, seguida
de la  Sra. Adela, amb el
“pudding de Poma” i de la Sra.
Iolanda, amb el “farcit de
ceps amb gambes”. El jurat
estava format per la regidora
Montse Serra, l’escriptor
Josep Ma Morell, Mossèn
Ramon Soler i Montserrat
Segura.Concurs de Cuina al Grup Sant Crist

El passat 4 de setembre, el barri va celebrar la seva
festa amb un concorregut concurs de cuina

La Comarkalada 2010 es celebrarà a

Penelles el 16 i 17 d’octubre

Els propers dies 16 i 17
d’octubre, Penelles organitza
la Comarkalada, la festa ma-
jor dels joves de la comarca
de la Noguera, que enguany
arriba a la seva cinquena edi-
ció, i després de l’èxit de l’any
passat a Ivars de Noguera.

Els actes començaran el
dissabte amb l’esmorzar po- Comarkalada 2009 a Ivars d’Urgell

La localitat de Penelles agafa el relleu de la festa
major jove de la comarca de la Noguera

pular, el Forum d’alcaldes i
regidors de joventut, i la in-
auguració de la Fira Jove que
es podrà visitar durant tot el
dia.

Després del dinar popu-
lar, hi haurà diferents actuaci-
ons de grups de la comarca:
els gegants, un taller de tast
de vins, els Bastoners de

Balaguer, els castellers, exhi-
bició de sardanes, la gimca-
na del “noguerenc de ferro” i
un campionat de pocket
bickes.

Després de sopar, un gran
espectacle de llum i foc amb
els Diables d’Artesa de Segre
“Los follets” i el concert amb
els grups Lax’n Busto i Tràfic.

El diumenge al matí con-
tinuarà amb un concert de
l’Orquestra de Cambra de la
Noguera i una representació
teatral.

El racó del poeta
Miquel Trilla

Indesinenter
Passeig amunt,
directa aquella jove alletant el fill,
descobert el pit de novella mare,
s’endinsava així, reflex espontani
de pau i neguits,
amb passets molt curts.
No l’importa gaire creuar-se amb la gent.
El fillet té gana i ella no té temps,
no es pot quedar a casa. A l’hora el nodreix
sense més perques.
He vist a la mare i un doll de tendresa
brollant a l’endins i el cor al bell mig
i aquella dolcesa, confosos i junts.
Com si no hi fos ella, ni tampoc el fill,
he vist la dolcesa, només la tendresa
d’un gest primitiu.
Oh virtut impresa del fet més primari!
Tan de bo quan manen fer tapar les cares,
veguessin la mare com molts l’haurem vist:
Només la tendresa, només mare-fill,
que si hi ha puresa, no la fa el vestit.

-------------------------------------------------------------------------------------
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Tens problemes de mobilitat? Mou-te.

El gimnàs Punt d’Esport t’ajuda

Avui en dia, tant la
millora en la qualitat de vida
( a l i m e n t a c i ó ,
electrodomèstics, ús de
vehicles, ascensors, etc.)
com el fet de treballar
menys hores i amb millors
condicions, comporta
moltes comoditats i canvis
amb el nostre estil de vida.

Així, no caminem
suficientment, no pugem
escales, treballem
normalment asseguts
davant d’un ordinador o
d’una màquina i, en el pitjor
dels casos, fem moviments
repetitius o en posicions no
gaire correctes.

Tots aquests canvis de
la societat moderna, tenen
com a conseqüència uns

grans avantatges però
també una sèrie
d’inconvenients que cal que
tinguem en compte.

Mentre que totes
aquestes comoditats
impliquen una esperança
de vida més llarga i amb una
bona qualitat, també fan que
cada vegada ens moguem
menys i anem acumulant
quilos de més.

També cal que ens
adonem que el ritme de vida
que portem (la feina, la casa,
la família...) fa que cada cop
tinguem menys temps per
a nosaltres, per als nostres
«hobbies», per als nostres
esports preferits i fa que
augmenti el nostre estrés.

Ens anem tornant més
sedentaris i les visites al
traumatòleg, al psicòleg o a
l’endocrí  es fan més
habituals i freqüents.

Les classes són una barreja del Ioga, Pilates i Tai Chi

Tot aquest conjunt de
malalties fan que ens
quedem a casa perquè hi
pensem que no som
capaços de fer cap tipus
d’exercici, però és tot el
contrari. Hem de fer un
tipus de treball adequat i
alhora beneficiós per a
resoldre aquests
problemes, que pot ser
que no se solucionin del
tot però que  milloraran i
molt la nostra qualitat de
vida.

Pensant en aquest
tipus de població el
gimnàs Punt d’Esport de
Balaguer ha ideat un
tipus de gimnàstica suau
que consistirà en una
barreja de: Ioga, Pilates i

Tai Chi,  amb exercicis
orientats al desbloqueig
d ’ a r t i c u l a c i o n s ,
flexibilitat, elasticitat i
tonificació amb
moviments fàcils per a
tothom. Vine, apunta’t i
descobreix les avantatges
de tenir una vida sana
amb exercicis que
alliberent la ment i el teu
cos.

Gimnàstica suau per tornar la

mobilitat del teu cos al

Gimnàs Punt d’Esport

Flexibilitat, elasticitat i tonificació amb moviments
fàcils per a tothom

Aquesta gimnàstica
consisteix en una
barreja de Ioga,
Pilates i Tai Chi per
tornar la normalitat al
teu cos

A partir del 14
d’octubre, i per a
que ho proveu, us
oferim CLASSES
GRATUÏTES de
gimnàstica suau,
per si vols millorar
la teva flexibilitat i
el teu estat físic

• El pas dels anys, fan
els nostres moviments
més lents i limitats.
• La falta de moviment
fa que l’artrosi,
l’artritis, reumes, etc,
es vagin apoderant de
mica en mica del nostre
cos.
• Tendinitis, dolors
diversos amb el temps
esdevenen malalties
cròniques.
• Els mals hàbits i
l’excés d’aliments,
provoquen malalties
cardiovasculars.
• A tot això li hem de
sumar malalties fins ara
desconegudes com
fibromiàlgies, etc..
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Anuncis breus classificats

IMMOBLES

-------------------------------------
ES VEN pis al carrer Sana-
huja, 35 de Balaguer.
Preu a convenir. Raó:
649737003 (Judit).
-------------------------------------
ES LLOGA xalet a la Pine-
da (Salou), 4 hab., 2
banys, reformat, capaci-
tat 6 persones, 300 m2 jar-
dí, pàrking, jacuzzi. Total-
ment equipat. Raó telè-
fon: 650031586 (Cal Davi).
-------------------------------------
ES TRASPASSA bar a
Balaguer, en ple funcio-
nament al c/ Dr. Fleming,
37. Interessats trucar al
telèfon: 629476013.
-------------------------------------
ES TRASPASSA botiga
per jubilació al carrer
Urgell. Raó telèfon:
645782660.
-------------------------------------
ES TRASPASSA pub a
Balaguer, llicència disco-
teca. Abstenir-se curio-
sos. Interessats trucar al
telèfon: 667476167.
-------------------------------------
ES LLOGA apartament
a Camarasa, moblat,
foc a terra i vistes al
riu. Lloguer de pàrking
tancat al carrer Sant
Diego Cal i fornia
(Balaguer). Trucar als
telèfons:  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 por no poder
atender. c/Barcelona,
56 .  En  p leno rendi -
miento.  Interesados
llamar a: 650604581-
618382661 (Carmen).
--------------------------------
ES TRASPASSA bar-res-
taurant per jubilació.
Amb pàrquing, terrassa,
menjador amb capacitat
60 pax. Totalment equi-
pat. En ple funcionament
i amb tots els permisos
amb regla. Amb vivenda.
Raó telèfon: 600381763.
-------------------------------------
ES LLOGA pis a Bellcaire,
70m2, 2 hab., cuina, men-
jador, bany. Tot d’obra
nova. Raó: 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.
-------------------------------------

TREBALL

-------------------------------------
ES REALITZEN reparaci-
ons de fontaneria. Preus
assequibles. Raó:
600089302.
-------------------------------------
NOI AMB ESTUDIS,
s’ofereix per donar clas-
ses de reforç de secundà-
ria i batxillerat. Raó:
639604526.
-------------------------------------

SE OFRECE señora para
hacer trabajos de
limpieza en pisos y
chalets. Razón teléfono:
658444139.
-------------------------------------
SI VOLS TREBALLAR i
tens vocació comercial,
t’oferim una feina
interessenat. No importa
el sexe. Visites per zones.
Disponibilitat horària i
vehicle. Interessats trucar
al 677185972.
-------------------------------------
SE OFRECE señora como
interna con experiencia
para el cuidado de
personas mayores.
Cocina y trabajos de casa.
Buenas referencias. Telfs:
646231516-650221201.
-------------------------------------
SE OFRECE señora para
hacer trabajos en casas,
oficinas, escaleras...
También cuidar gente
mayor. Telf: 667320122.
-------------------------------------

VARIS

-------------------------------------
VENC CONJUNT de tau-
les i cadires de menjador.
En bon estat. Raó telèfon:
973420029.
-------------------------------------

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.
-------------------------------------
CONSTRUCCIONS I RE-
FORMES Germans Vidal.
Teulades, banys, façanes,
granjes, magatzems, ca-
ses antigues. Reformes
en general. Econòmic!
Raó: 973426180-
690921832.
-------------------------------------
OFERTA. Venc 10 panta-
lles florescents compler-
tes, empotrables (3 flores-
cents de 1,20  cm cada
una), 30 e/unitat. Raó:
676155765.
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
Per posar anuncis en
aquesta secció, us podeu
adreçar al c/ Sant Lluís,
36 altell de Balaguer, al
telèfon 973448273 o bé
consultant la nostra web:
www.revistagroc.com
-------------------------------------
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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
IMPIC 973 446606
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 30 de setembre a les 8 de la tarda del 7 d’octtubre ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De les 8 de la tarda del 7 d’octubre a les 8 de la tarda del 14 d’octubre CLAVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De les 8 de la tarda del 14 d’octubre a les 8 de la tarda del 21 d’octubre SALA

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
06.10 BARCELONA feiners
07.55 “ diari
18.58 “ diumenges
19.00 UAB BELLATERRA diumenges lectius
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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