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Què en penseu?...

>>BALAGUER
Molta participació en els actes de
la Festa Major de Balaguer

Balaguer se suma al programa
Nereu de salut i esport
----------------------------------------------
>>COMARCA
El Consell edita nou material
turístic de la comarca

Èxit de les Jornades d�Història del
Monestir de les Avellanes
----------------------------------------------
>>CULTURA
El Museu acull l�exposició sobre
Ramon Llull fins el mes de gener

La colla sardanista Mare Nostrum
guanya el concurs de Balaguer
----------------------------------------------
>>ESPORTS
El Balaguer aconsegueix la victòria
davant el Terrassa

Carlos Obiach i Carme Millán
guanyen la Cursa Atlètica
----------------------------------------------
>>OCI
L�Esplai Santa Maria canta el seu
himne al programa Divendres

PORTADA
Finos Reggae
Festival

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

Centre Mèdic Pere III

Av. Pere III, número 10, entresòl. Balaguer

Centre Mèdic Pere III
Dr. Jaume Canal

Medicina General i mútues
Tel. 607 787 338

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

La ciutat de Balaguer, a través de la regidoria d�esport i el
CAP s�han sumat al programa NEREU. Aquest és un
programa d�exercici físic i alimentació saludable dirigit als
nens i nenes i joves de 8 a 14 anys amb sobrepès i que no
realitzen exercici físic regular, i a les seves famílies. El
programa està organitzat pel Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya, la Paeria i l�INEFC de Lleida.

L�excés de greix i la manca d�exercici físic comporten un
risc per a la salut tan durant les etapes de creixement i
desenvolupament, com durant la vida adulta i a través
d�aquest programa es pretenen aconseguir una sèrie
d�objectius i beneficis per la població com és l�aconseguir
que els nens-es/joves participants, i les seves famílies
incrementin els seus hàbits d�exercici físic i adoptin hàbits
alimentaris el més saludables possible. Al tractar-se d�una
població infantil-juvenil la prioritat no és perdre pes sinó
evitar guanyar-ne.

Els beneficis del programa són la presa de consciència
de la importància dels hàbits de vida saludables,
especialment fent referència a l�exercici físic i l�alimentació
i la millora de l�IMC (Índex de massa corporal) acostant-lo a
percentils més «saludables», i en conseqüència la reducció
de les possibles complicacions de l�obesitat/sobrepes.

En els darrers anys són molts els programes que des de
les diferents administracions s�estan tirant endavant per tal
d�afavorir la salut dels més joves evitant el seu sobrepès i
proporcionant les eines per a que puguin fer exercici físic.
Ara potser cal que els més grans, en prenguem consciència
i donem un pas més endavant.

Alimentació i exercici

Consulta

Visites a
domicili

Vacunacions

Cirurgia

An�lisis

Aliments i
complements

Servei de perruqueria

Pare Sanahuja, 27
Tel. 973 445584 - 617 910 071
25600 BALAGUER

Tot per l'animal de
companyia !

Enguany, donades les
circumstàncies econòmiques,
hauria estat bé que, com a
mínim, els quinze dies de
campanya electoral haguessin
estat destinats senzillament a
reflexionar. Sóc dels qui crec
que els ciutadans, aquesta
vegada no en tenim prou amb

un dia per pensar què hem de
fer el proper 28 de novembre.
Hi ha tants temes a valorar:  el
cas  Millet-Palau i les
irregularitats que se�n deriven
en relació al finançament
d�alguns partits, o l�afer  Pretòria
que  ha esquitxat polítics de
diferents forces polítiques i
ajuntaments, la sentència del
Tribunal Constitucional que
desvirtua l�Estatut, les
contínues impugnacions de
les lleis del Parlament
(immersió lingüística, braus,

del cinema...), l�atur, la
immigració, la indepen-
dència... Crec que d�ençà que
el president Montilla va prendre
possessió del càrrec, el país va
entrar en una aferrissada lluita
per tombar la truita. És just,
doncs, que després de quatre
anys frenètics, el poble demani
una treva davant d�una decisió
important. No sols ho haurien
agraït els nostres cossos, sinó
també les, cada cop més
escurades, butxaques.
-------------------------------------------------
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Balaguer tanca la seva Festa Major del
Sant Crist amb una gran participació

La capital de la Noguera
ha celebrat, un any més, les
Festes del Sant Crist de
Balaguer, del 5 al 9 de no-
vembre.

La Festa va iniciar-se el
divendres 5, amb la tradici-
onal Ofrena Floral dels es-
colars, de la Gent Gran, i
enguany, també dels mem-
bres del Club Futbol
Balaguer, que va voler su-
mar-se a la festa.

Al vespre, el Pregó i la
batucada al Mercadal que
donava el tret de sortida a la
Festa Major del 2010.

El dissabte al matí, l�es-
morzar de germanor va re-

partir més de dos mil talls
de coca de samfaina i de
sucre, amb cervesa i sucs de
fruita.

Durant tots els dies, l�en-
velat ubicat al pavelló
d�Inpacsa, ha vist passar les
millors orquestres del pano-
rama musical, com
Musicalia, la Maravella, La
Principal de la Bisbal i la

Esmorzar de germanor

Selvatana, oferint les balla-
des de sardanes, els con-
certs de tarda, i les sessions
de ball de tarda i nit.

A la vora de l�envelat, el
recinte de les firetes, que
han donat llum i color per
als més petits i joves durant
els quatre dies de la festa.

Els joves també han
gaudit al Molí de l�Esquerrà
on hi han actuat diferents
grups de versions, i els dife-
rents grups locals, fent es-
pecial esment a l�actuació
del grup 7D Rock del dis-
sabte, tot celebrant el seu
desè aniversari com a grup
de la nostra ciutat, amb la
participació de tots els
membres que han anat pas-
sant per la formació durant
aquests anys.

Tot un seguit d�actes
ben diferents que han for-
mat part de les ja passades
festes del Sant Crist.

Ofrena floral

Els concerts i els balls
de l�envelat han estat
multitudinaris durant els
quatre dies de les
Festes del Sant Crist

L�Alcalde de la Ciutat
de Barcelona, Jordi
Hereu, va ser l�encarregat
de donar el tret de sortida
a la Festa Major 2010,
dedicada al Sant Crist,
com a pregoner de la
Festa.

Jordi Hereu va assistir
als actes inaugurals de la
Festa Major, el passat
divendres 5 de novembre,
acompanyant a les
autoritats municipals.

En primer lloc es va
inaugurar l�exposició
fotogràfica dedicada als
800 anys de mercat
setmanal dels dissabtes,
amb una retrospectiva
del mercat amb imatges
del fons de l�Arxiu
Històric de Balaguer, i la
realització des del Servei
Educatiu de la Noguera.

Acte seguit, i després
de signar al llibre d�Or de
la Ciutat, Hereu va fer el
Pregó de la Festa davant
d�una sala d�Actes plena
de balaguerins i bala-
guerines, preparats per
rebre l�acte que dóna per
començada la festa major.

En el Pregó, Hereu va
destacar la importància
de la ciutat de Balaguer en
el marc de Catalunya, i les
seves vinculacions
directes amb la capital
catalana.

Jordi Hereu, alcalde de
Barcelona, pregoner de les
Festes del Sant Crist 2010

Jordi Hereu, pregoner de la Festa Major 2010

Abans del pregó va
assistir a la
inauguració de
l�exposció fotogràfica
del mercat
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Més de 2.000 persones al marge del
riu per veure el Castell de Focs

El diumenge 7 de novem-
bre, a les 9 del vespre, cente-
nars de persones van aplegar-
se als dos marges del riu
Segre i als punts de la part
alta de la ciutat, per poder
gaudir de l�espectacle piro-
tècnic del Castell de Focs,
ofert per la prestigiosa Piro-
tècnia Igual, fet des de la nova
passarel·la.

Durant 15 minuts, la ca-
pital de la Noguera es va il·-
luminar amb els petards, pal-
meres, i diferents formes ge-
omètriques, que configura-
ven un espectacle plàstic de
primera magnitud, que com
cada any, va acabar amb un
sorollós comiat.Castell de Focs

Una seixantena de Bonsais a la Mostra
de Bonsais de la Festa Major 2010

El vestíbul de l�Ajunta-
ment de Balaguer va acollir
una nova mostra de Bonsais,
el passat diumenge 7 de no-
vembre. Durant tot el dia, els
visitants van poder gaudir
d�una seixantena de magní-
fics exemplars d�aquest ar-
bres que son autèntiques
obres d�art.

La Mostra ha estat orga-
nitzada pel Club Bonsai
Balaguer, que organitza dife-
rents activitats al llarg de
l�any.

La prestigiosa Pirotècnia Igual va ser la
responsable de l�espectacular Castell de Focs

Els gegants i capgros-
sos van tornar a ser, una
Festa Major, els autèntics
protagonistes de la festa
major.

El divendres al matí
van acompanyar als cen-
tenars d�escolars que van
participar a l�Ofrena Flo-
ral al Santuari del Sant
Crist, acompanyats dels
grallers de Balaguer.

El diumenge, altre
cop van sortir per fer un
recorregut pels diferents

carrers i places de la ciu-
tat, acabant amb una gran
ballada a la Plaça del Mu-
seu, ja que a la Plaça del
Mercadal si celebrava el
Gran Concurs de Colles
Sardanistes.

La darrera sortida va
ser el dimarts 9 de novem-
bre, festivitat del Sant
Crist. Els gegants, acom-
panyats per la banda Co-
bla Ciutat de Cervera van
acompanyar els membres
de la Corporació des de
l�Ajuntament fins al San-
tuari del Sant Crist, on el
Bisbe d�Urgell oficiava la
Missa. Després de l�acte
religiós, els gegants van
anar de la Plaça Sant Sal-
vador fins al mercadal, on
van finalitzar amb una ba-
llada davant l�Ajuntament.

Els gegants de Balaguer
tornen a ser els grans
protagonistes de la festa

Els gegants de Balaguer

Els gegants i
capgrossos han
realitzat tres ballades
durant la Festa Major
del Sant Crist 2010

Mostra de Bonsais
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Balaguer amb el programa Nereu,
exercici físic i l�alimentació saludable

Des del Departament de
Salut de la Generalitat de
Catalunya, i seguint el Pla
Integral per a la promoció de
la salut mitjançant l�activitat
física i l�alimentació saluda-
ble (PAAS) l�any 2006, va
néixer el Programa Nereu.

L�objectiu principal del
Programa Nereu és
promoure i adquirir hàbits
d�exercici físic i  alimentació
saludables en nens i nenes i
joves, amb sobrepès/
obesitat i/o sedentarisme i
les seves famílies.

Per aconseguir-ho,
l�equip de Llicenciats en
Ciències de l�Activitat Física

i l�Esport que dirigeix i
dissenya la intervenció amb
els nens/es, treballa en base
a tres grans pilars
imprescindibles per tal que
els nens/es segueixin
practicant activitat física de
forma regular una vegada
finalitzi el programa.
Aquests tres pilars són:
«Moure�s, jugar i divertir-

Nens fent esport

se!!».
Al llarg del programa

s�organitzen vàries activitats
de cap de setmana amb
l�objectiu  de donar a
conèixer pràctiques menys
habituals (esquiada,
assistència a partits de
bàsquet o futbol, esports
d�aventura) en les quals
participa tota la família. Al
mes de juliol s�organitzen
unes Colònies d�Estiu
Saludables.

La Regidoria d�Esports
de l�Ajuntament de Balaguer,
i l�Àrea Bàsica de Salut de
Balaguer seran els
responsables de gestionar i
portar a terme aquest
programa.

El passat dilluns 15 de
novembre es va fer una
sessió informativa per a tota
la població en general, per
donar a conèixer les bases
d�aquest programa.

Presentació del programa

Amb el lema �Moure�s,
jugar i divertir-se�, el
programa Nereu
presenta diferents
activitats a fer

El 20 de novembre de
1959 l�Assemblea General
de les Nacions Unides va
aprovar la Declaració dels
drets dels infants i va
recomanar que a tots els
països s�instituís el dia 20
de novembre com a Dia
Universal del Nen, data
que es dedicaria a la
fraternitat i a la
comprensió entre els
nens del món sencer i es
destinaria a activitats
pròpies per promoure el
benestar dels nens del
món.

Des dels Serveis
Socials del Consell
Comarcal de la Noguera
per celebrar aquest fet
tan important i per tercer
any consecutiu, en
col·laboració amb el
Departament d�Acció

Social i Ciutadania i
l�Ajuntament de Balaguer,
han organitzat un
espectacle de teatre
infantil titulat: �Cuina de
nassos�, a càrrec de la
companyia teatral
Fadunito.

L�espectacle va tenir
lloc el passat diumenge 14
de novembre a les 6 de la
tarda, al Teatre Municipal
de Balaguer. L�obra
s�adreçava a infants a
partir de quatre anys i
l�entrada era gratuïta.

Balaguer celebra el Dia
Universal del Nen amb una
representació teatral

�Cuina de nassos� es va representar al teatre

L�obra es va
representar el passat
diumenge 14 de
novembre al Teatre
Municipal de Balaguer

La família Sol Ramos
volem agrair de tot cor les mostres de suport rebudes durant

aquests últims dies per la pèrdua de la nostra filla Jana.

Gràcies a tothom
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L�Ajuntament de Balaguer organitza
tallers adreçats a persones aturades

L�Ajuntament de
Balaguer, a través de la Regi-
doria de Comunicació, For-
mació i Ocupació; Cultura i
Educació i la de l�Àrea de la
Dona, va organitzar dos Ta-
llers adreçats a persones
aturades amb la finalitat de
donar suport i afavorir el seu
procés d�incorporació al
món laboral, especialment
aquells col·lectius que, per

raons de context social i cul-
tural i també personals, es
troben en situacions vulne-
rables davant del mercat de
treball.

Lliurament de certificats d�assistència

Un total de 9 dones i 7
homes van participar en els
tallers i van rebre el corres-
ponent certificat d�assistèn-
cia.

16 persones aturades de
Balaguer han participat
als tallers rebent els
corresponents
certificats d�assistència

Les Càritas
parroquials de Balaguer,
La Seu d�Urgell i
Puigcerdà s�han adherit a
la campanya de recollida
d�aliments que
organitzaren els Bancs
d�Aliments de Catalunya
els passats 12 i 13 de
novembre.

La campanya s�ha
fixat com objectiu recollir
a nivell de tot el territori
400 tones d�aliments
amb la col·laboració de
voluntaris distribuïts en
més de 300 mercats i
supermercats de
Catalunya on es van

instal·lar punts de
recollida.  Els aliments van
destinats a les persones
que viuen sota el llindar
de la pobresa, gairebé un
milió a Catalunya, una
xifra que s�ha doblat en
només un any.

La campanya vol
aconseguir els aliments
de llarga durada i amb un
alt valor nutritiu com ara
arròs, pasta, llegums, llet
i oli... per a aquells que
més ho necessiten per
sobreviure.

A Balaguer, molts
voluntaris van situar-se en
els supermercats de la
ciutat, recollint aquells
aliments que els clients
dels diferents
establiments els lliuraven
a la sortida de la les caixes,
en unes bosses que
prèviament els havien
lliurat a l�entrada del
supermercat.

Càritas recull aliments a la
sortida dels diferents
supermercats de Balaguer

Campanya de recollida d�aliments a Balaguer

El programa de
recollida d�aliments
es va fer
conjuntament amb
Càritas de la Seu

Curs de formació adreçat a les dones
del col·lectiu gitano de Balaguer

Els Serveis Socials del
Consell Comarcal de la No-
guera han organitzat un curs
de formació adreçat a les
dones del col·lectiu gitano
de Balaguer que formen part
del Programa Interdeparta-
mental de la Renda Mínima
d�Inserció.

El curs, que és impartit
per la tècnica del Servei
d�Informació i Atenció a les
Dones (SIAD) del Consell
Comarcal de la Noguera, té
una durada de 5 hores.

En cada sessió, d�una
hora de durada, serveix per
promoure una societat
igualitària i no sexista en
aquest col·lectiu.Curs de formació

El curs de 5 hores ha estat impartit per la tècnica
del Servei d�Informació i Atenció a les Dones
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El Consell Comarcal
de la Noguera va
convocar els ajuntaments
de la comarca per
informar-los que el
Departament de Medi
Ambient i Habitatge, a
través de l�Oficina per a la
Prevenció de la
Contaminació Acústica,
ofereix a municipis de
fins a 50.000 habitants
assistència tècnica per
adequar o elaborar, si
encara no en tenen, els
mapes de capacitat

acústica municipals.
Cal remarcar que

l�obligació de disposar
d�aquest instrument per a
la gestió ambiental del
soroll prové de la Llei 16/
2002, de 28 de juny, de
protecció contra la
contaminació acústica.
L�objectiu de la trobada,
doncs, és poder preparar
una proposta de mapa de
capacitat acústica per a
cada municipi de la
Noguera. Per fer-ho, el
Departament de Medi
Ambient va lliurar als
assistents la proposta de
mapa que ha elaborat de
cada municipi perquè la
puguin estudiar i rectificar,
si cal,  amb la
col·laboració del Consell
Comarcal pel que fa al
coneixement del territori.

La Noguera adequa els mapes
de capacitat acústica dels
municipis de la comarca

Presentació de la normativa

Els municipis han de
disposar d�aquest
instrument per a la
gestió ambiental del
soroll

El Consell Comarcal de
la Noguera ha editat nou
material consistent en un
fulletó  i un mapa.

El fulletó desplegable
recull informació general de
la comarca sobre patrimoni
històric i tradicions, natura i
turisme actiu i també
gastronomia.

També inclou un mapa
turístic, en el qual s�han
senyalat tres rutes per la
comarca: la del Montsec, la
del Mig Segre i la de la
Noguera Baixa, amb
indicació i explicació dels
punts més atractius per
visitar. S�ha editat en dos
versions: català i castellà.Nou material turístic de la Noguera

El Correllengua de Bellmunt recorda la
figura de �Domènec de Bellmunt�

El 6è correllengua cele-
brat a Bellmunt d�Urgell ha
finalitzat amb un gran èxit de
participació dels seus veïns.
Creiem que s�ha complert
amb l�objectiu, que era recor-
dar en «Domènec de
Bellmunt» de gran importàn-
cia, no prou conegut al nos-
tre poble i al país en general.
Per aquest motiu es va con-
vidar en Francesc Canosa qui
va fer reaparèixer la seva figu-
ra amb la publicació del llibre
�La Barcelona pecadora�.

El nou material de promoció turística ha de servir
per augmentar el nombre de visitants de la comarca

Correllengua a Bellmunt

El Consell edita un fulletó i un mapa
turístic de la comarca de la Noguera
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Vàliden científicament el telescopi
Joan Oró de l�Observatori del Montsec

L�Institut d�Estudis Espa-
cials de Catalunya (IEEC) va
lliurar al Consorci del
Montsec, l�informe que ator-
ga validació científica inter-
nacional al telescopi Joan
Oró de l�Observatori Astro-
nòmic del Montsec
(OAdM). L�acte va tenir lloc
a la seu de la Delegació del
Govern a Lleida amb l�assis-
tència del vicepresident pri-
mer del Consorci del
Montsec, Miquel Pueyo, el
vicepresident segon, Víctor
Orrit, i el director de l�IEEC,
Jordi Isern.

Després de la
inauguració de l�OAdM
l�octubre del 2008, l�IEEC va
encarregar a l�organisme
System Acceptance Review
(SAR), integrat per un
conjunt d�experts de relleuCentre d�Observació de l�Univers

L�acte va tenir lloc el passat 10 de novembre a la
seu de la Delegació del Govern a LLeida amb la
presència de Miquel Pueyo i Víctor Orrit

internacional, el preceptiu
informe avalador del
funcionament del telescopi
Joan Oró per a ser validat
científicament.

El SAR ha fet arribar
recentment a l�IEEC aquest
informe, favorable, després
d�una avaluació rigorosa del
funcionament del telescopi
Joan Oró, i l�IEEC el lliurà al
Consorci del Montsec.

L�acte també va servir per
a la constitució, un cop
finalitzat el procés de
robotització del telescopi
Joan Oró i reconeguda la
seva operativitat científica,
de la Comissió Mixta de
Seguiment de l�OAdM, que
esdevindrà l�òrgan de
govern de l�observatori en
el seu funcionament
ordinari.

Observatori del Montsec
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L�Assoc. d�allotjaments de turisme rural
de la Noguera visita les Avellanes

El dissabte 23 d�octubre
de 2010 el president i els
membres de l�Associació
d�allotjaments de Turisme
Rural de la Noguera i l�em-
presa Zafiro Tours van visi-
tar el municipi de Les Avella-
nes i Santa Linya. L�alcaldes-
sa i els membres de la cor-
poració els van acompanyar
i mostrar una ruta pels 4 nu-
clis de població que formen

el municipi, mostrant-los els
llocs de major interès turís-
tic. Van iniciar el recorregut
a Les Avellanes visitant el
nucli antic i l�església de San-

Visita a les Avellanes

ta Maria. Van continuar cap
a Vilanova de la Sal visitant
la  població. Després van
anar a Santa Linya i van aca-
bar a Tartareu.

Van visitar les
poblacions de les
Avellanes i de Vilanova
de la Sal, en el mateix
municipi

En el moment de
plantejar els actes de
celebració de l�arribada
dels Germans Maristes al
Monestir de les
Avellanes, es va pensar
en realitzar algun tipus
d�activitat oberta a
tothom, que expliqués els
orígens de Santa Maria de
Bellpuig de les Avellanes.
Després de treballar-hi
intensament, aquesta
idea es va transformar en
les I Jornades d�Història
del Monestir de les
Avellanes, dedicades als
p r e m o n s t r a t e s o s ,
l�estudi dels quals ens ha

permès connectar amb
els orígens medievals de
Bellpuig de les Avellanes.
Les Jornades es van
estructurar en quatre
sessions distribuïdes
entre els dies 28 i 29
d�octubre.

Cap a dos quarts de
deu del matí, Gabriel Villa-
Real, president de
l�Associació d�Amics del
Monestir de les Avellanes,
iniciava l�acte inaugural de
les Jornades donant la
benvinguda a tots els
assistents.

En aquest acte, el van
acompanyar el director
científic de les Jornades,
Flocel Sabaté, el degà de
la Facultat de Lletres de la
UdL, Joan J. Busqueta, el
president del Consell
Comarcal de la Noguera,
Vicent Font i l�alcalde
d�Os de Balaguer, Ignasi
Cortés.

Primeres Jornades d�Història
del monestir de Santa Maria
de Bellpuig de les Avellanes

Jornades d�Història a les Avellanes

Les Jornades es van
celebrar els passats
dies 28 i 29
d�octubre, dirigides
per Flocel Sabaté

El Consorci GAL Nogue-
ra-Segrià Nord posa en mar-
xa el projecte RITER: «Red
de Innovación Tecnológica
para el Emprendedor Rural».

Aquest és un nou pro-
jecte de cooperació
interregional subvencionat
pel Ministeri de Medi Ambi-
ent i desenvolupat pels
grups Leader, que té com a
finalitat facilitar a les empre-
ses rurals estratègies de
comerç electrònic i de
posicionament a Internet.
L�acte de presentació del
projecte Riter, es va fer el
passat dia 26 d�octubre a la
seu del Consell Comarcal de
la Noguera a Balaguer.Presentació del programa Riter

La Xarxa està destinada a la innovació tecnològica
per a l�emprenedor rural de les nostres comarques

La Noguera activa el programa Riter,
una xarxa d�innovació tecnològica

Tel. 973 450 808
Mòbil 617 917 841

BALAGUER
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El Museu acull l�exposició �Ramon
Llull i l�encontre entre cultures�

El Museu de la Noguera
acull des del dia 6 de novem-
bre i fins el proper 16 de ge-
ner l�exposició «Ramon Llull
i l�encontre entre cultures»,
una producció de l�Institut
Europeu de la Mediterrània.

Ramon Llull (1232-1316)
va realitzar diverses
missions per la Mediterrània
entre els segles XIII i XIV,
amb visites al Pròxim Orient
i al Magreb, on va entrar en
contacte i va polemitzar amb
intel·lectuals musulmans.
La singularitat d�aquests
viatges i el diàleg filosòfic i
religiós que va entaular amb
els musulmans el

converteixen en un cas
paradigmàtic de l�encontre
entre cultures a l�edat
mitjana.

La mostra que es
presenta a Rabat explica el
context mediterrani
medieval i l�expansió
comercial i política de la
Corona d�Aragó, recorre el
projecte intel·lectual i polític

Presentació de l�exposició

de Llull i la seva producció
científica i literària, i
finalment aborda la
rellevància política i cultural
del Magreb i el paper de Llull
en el diàleg entre religions a
l�època, exemplificat en la
discussió que va mantenir el
1307 a la ciutat algeriana de
Bugia amb intel·lectuals i
savis musulmans. A més,
l�exposició posa de relleu
tant l�esforç de Llull per
conservar i propagar la seva
obra com l�àmplia difusió
contemporània en diversos
idiomes de la seva producció
literària.

L�exposició del museu,
presenta 32 obres de Llull
procedents de col·leccions
particulars i del Centre de
Documentació Ramon Llull
de la UB, així com dos
portolans del segle XIV
cedits per l�Institut
Cartogràfic de Catalunya.

Exposició al Museu de Balaguer

La mostra es podrà
veure fins el proper 16
de gener a la sala
d�exposicions temporals
del Museu de Balaguer

La colla sardanista
Mare Nostrum s�ha
proclamat campiona de
Catalunya en el concurs
de colles sardanistes que
va tenir lloc el passat
diumenge de Festa Major
al Mercadal de Balaguer
amb la cobla Selvatana, i
on van participar un total
de 44 colles de tot
Catalunya.

Per primera vegada a la
història les Terres de
Ponent han acollit la final
del Campionat de
Catalunya. Les deu millors
colles de Catalunya han
participat al concurs on
s�havia de decidir quina era
la millor colla del país. El
duel ha estat molt igualat
entre les colles �Violetes
del Bosc� i �Mare
Nostrum�, totes dues de

Mare Nostrum es proclama
campiona de Catalunya al
concurs de Balaguer

Concurs sardanista de Balaguer

La colla sardanista de
Barcelona s�imposà a
la Violetes del Bosc
en el concurs
sardanista balaguerí

Barcelona, i finalment
aquesta segona va
guanyar el concurs, i amb
aquest es va proclamar
colla campiona de
Catalunya 2010.

En categoria de colles
gran la colla �Dolç Infern�
de Lleida ha quedat
campiona, guanyant així
el Campionat Sardanista
de la Terra Ferma. La resta
de categories del concurs
de Balaguer les van
guanyar tres colles de
Sabadell.
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�Paraules de la Nit�, dedicat al poeta
lleidatà Màrius Torres, a Balaguer

L�Ajuntament de
Balaguer juntament amb
l�Ajuntament de Lleida i el
Consell Comarcal del
Segrià, a través del grup
d�agents d�igualtat
d�aquestes entitats, han
organitzat  el «II Cicle de
cinema per la igualtat». En

aquesta ocasió el «II Ci-
cle de cinema per a la
igualtat» es realitzarà els
dies 18, 19 i 20 de novem-
bre i el 12 i 19 de desem-
bre. Comptarà amb un
total de 5 projeccions dis-
tribuïdes entre el Cine-
mes de Lleida.

Balaguer acull el �II Cicle de
cinema per la igualtat�

II cicle de cinema per a la igualtat

L�espectacle es va poder veure a l�Ajuntament

Coincidint amb el cente-
nari del naixement del poeta
lleidatà Màrius Torres, va
néixer a Lleida l�any 1910, el
passat diumenge 14 de no-
vembre a les 7 de la tarda a
la Sala d�Actes de l�Ajunta-
ment de Balaguer es va po-
der veure l�espectacle Parau-
les de la Nit a càrrec de la
companyia La gata roja pro-
duccions.

L�espectacle poètic dedi-
cat al poeta, que van poder
gaudir els balaguerins assis-
tents, estava basat en el lli-
bre «Màrius Torres: del poe-
ta al lector» de Margarida
Prats i el van interpretar,
Núria Miret com a rapsoda,
David Pradas al piano i mú-
sica original, els actors Jordi
Villacampa i Roser Guasch i
en Jaume Belló en la veu en
off.

L�acte va celebrar-se el passat diumenge 14 de
novembre a la Sala d�Actes de l�Ajuntament de
Balaguer, a càrrec de la Gata Roja produccions
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�Parlem de drogues�, mostra de la
Caixa, a Balaguer aquest novembre

La Sala d�Art 4 de la
Plaça Mercadal de
Balaguer acollirà del 3 al
24 de desembre l�exposi-
ció de pintures recents de
l�artista Xano Armenter.

La inauguració de l�ex-
posició serà el proper 3 de
desembre a partir de 2/4

de 9 del vespre, i la pre-
sentació de l�exposició
correrà a càrrec del propi
autor.

La Sala d�exposici-
ons, restarà oberta per vi-
sitar-la els divendres, dis-
sabtes i festius de 6 a 9
del vespre.

Xano Armenter exposa la
seva obra a la Sala d�Art 4

Auguri a Balaguer, 2009. Acrílic sobre tela 60x60cm

Visita a l�exposició

La Fundació «la Caixa»
ha creat una nova línia dins
del Programa «Parlem de
drogues», amb l�objectiu de
fer arribar el programa de
prevenció del consum de
drogues a les poblacions
d�arreu de Catalunya.

L�exposició interactiva
«Parlem de drogues» que ha
estat instal·lada a Balaguer,
pretén sensibilitzar els joves
i prevenir-los contra les
drogues des d�un punt de
vista científic i global; és a
dir, oferint recursos
d�informació, orientació i
formació a les famílies, a la
comunitat educativa, als
professionals de la salut i als
joves. L�objectiu últim és
proporcionar tota la
informació necessària per
prendre decisions
responsables.

L�exposició pretén sensibilitzar els joves i
prevenir-los contra les drogues des d�un punt de
vista científic i global, oferint-los informació
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Quatre gols d�Adrià Fernández donen
una brillant victòria davant el Terrassa
FUTBOL >> El davanter
balaguerí marca els
quatre gols del balaguer
davant un desconegut
Terrassa, en un gran
partit dels locals

El Balaguer va aconse-
guir la seva segona victòria
a casa, aquesta temporada,
i tercera en el campionat,
que li ha permès deixar la
zona de descens, tot i que
encara es troba a la zona bai-
xa de la classificació. La vic-
tòria davant el terrassa es
molt important per un equip
que necessitava un resultat
com el 4-2 aconseguit da-

materialitzar les ocasions de
les que van gaudir.

El primer temps va aca-
bar sense gols, tot i que els
locals van gaudir de tres o
quatre clares ocasions de
gol.

Només començar la se-
gona part, els gols van arri-
bar obra d�un pletòric Adrià
Fernández que va aconse-
guir marcar els quatre gols
del seu equip, i fins i tot va
estavellar una pilota al traves-
ser i li van xiular un fora de
joc, més que dubtós quan
es quedava sol davant del
porter egarenc.

Aquest resultat donarà
molta moral als jugadors, de
cara a la visita d�aquest diu-
menge al camp del Premià,
el cuer de la categoria, abans
de rebre el proper diumenge
28 de novembre, al líder ac-
tual, la Pobla de Mafumet,
on hauran de refrendar el
bon joc desenvolupat

vant el Terrassa de Miguel
Olmo, i poder-se demostrar
a si mateix i a l�afició que
poden guanyar a qualsevol
equip d�aquesta categoria.

Els homes que entrena
Lluís Elcacho van donar tota
un lliçó de �pundonor�, al no
donar mai el partit per per-
dut, lluitant defensiva i ofen-
sivament des del primer mi-
nut de partit, i aconseguint

Adrià Fernández, millor jugador del partit

Andreu Martínez

07/11/2010

BALAGUER 0
AMPOSTA 1
14/11/2010

BALAGUER 4
TERRASSA 2

Golejadors del
C.F. Balaguer

1. Adrià Fernández 8
2. Figueres ............. 2
3. Dago ................... 1
4. Padrones ............ 1
5. Jordi Benet ........ 1
6. Cesar .................. 1

El Balaguer va
aconseguir la segona
victòria a casa davant
el Terrassa, per 4-2, en
un trepidant  partit, en
que els balaguerins
van aconseguir
dominar de principi a
fi, tot i que els gols no
van arribar fins a la
segona part. Els locals
es van avançar amb
dos gols d�Adrià
Fernández. El Terrassa
aconseguia retallar
diferències en un
contraatac esporàdic,
però el Balaguer no es
va deixar sorprendre, i
el davanter balaguerí,
sentenciava el partit
amb dos gols més.
Només en temps de
descompte, el Terrassa
va poder maquillar el
resultat amb un segon
gol.

Adrià Fernández

Classificació
Tercera Divisió
1. Pobla mafumet .... 22
2. Llagostera ............. 22
3. Montanyesa .......... 22
4. Reus ...................... 21
5. Manlleu ................. 20
6. Prat ........................ 20
7. Cornellà ................ 19
8. Terrassa ................. 18
9. Castelldefels ........ 18
10. Vilafranca ........... 18
11. Gavà .................... 18
12. Espanyol B .......... 17
13. Europa ................. 17
14. Amposta ............. 17
15. Masnou ............... 16
16. Palamós .............. 16
17. Balaguer ............ 12
18. Vilanova .............. 11
19. Ascó .................... 11
20. Premià ................ 10

aquest passat diumenge.
Una de les bones notíci-

es, a més del resultat, va ser
la reaparició del davanter
Genís Soldevila, que va gau-
dir d�uns minuts al final del
partit, un cop recuperat de
la lesió que l�ha tingut apar-
tat dels terrenys de joc des
del passat estiu, i la propera
incorporació de Figuerola,
també un cop superada la
seva lesió.

Propers encontres

21/11/2010 --  12 h
Camp Municipal

de Premià
Premià| Balaguer

-------------------------------------
28/11/2010  --  17 h

Camp Municipal
de Balaguer

Balaguer| Pobla Mafumet

Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 973 448 332

Pl. Mercadal, 37 1r-3a � BALAGUER
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El C.F. Sala Balaguer-Cristec perd per
un contundent 7-3 a Esparreguera

El juvenil del Cristec
va imposar-se per 6-3 en
el derbi davant el juvenil
del C.F. Balaguer, en un
partit molt igualat, i en el
que va imperar l�esporti-
vitat entre els jugadors
d�ambdòs equips.

El C.F. Balaguer va

avançar-se en el marca-
dor, però el Cristec va re-
fer-se anant al descans 2-
3. Dos gols en un minut a
la represa del partit per
part del Cristec, van sen-
tenciar un partit que va
aixecar força expectació
per part del públic.

El Cristec s�imposa 3-6 en el
derbi juvenil de Futbol Sala

Cristec Juvenil

Balaguer- Cristec

El Cristec perd a la pista
de l� Esparreguera, per 7 gols
a 3,  en un pèssim comença-
ment d�encontre que dicta
sentència un Cristec que
quan va intentar reaccionar
ja va ser massa tard.

Es va arribar al descans
del partit, amb un contun-
dent 5 a 0 pels locals.

Els balaguerins van mi-
llorar força l�imatge al segon
període, front un rival que es
va dedicar a mantenir el seu
avantatge.

Tres gols de Tarroja van
escurçar diferències abans
d�arribar al tram final de l�en-
contre (6-3), però aquesta re-
acció va ser tardana i els lo-
cals van sentenciar a manca
de dos minuts al transfor-
mar un doblepenal, establint
el definitiu 7 a 3 com a resul-
tat final.

FUTBOL SALA>> Els balaguerins en una pèssima
primera part, 5-0 al descans, es veuen superats per
un rival més efectiu



16 >> E S P O R T SE S P O R T SE S P O R T SE S P O R T SE S P O R T S

Gran paper del nedador Eric Demarchi
en la 2a jornada del Circuit Català

Bons resultats dels ne-
dadors del Club Esportiu Na-
tació Balaguer a la segona
jornada del Circuit Català
que es va disputar aquest
cap de setmana a les instal·-
lacions  del Club Natació de
la població de Manresa.

El nedador balaguerí Eric
Demarchi va guanyar la seva
sèrie i en la general  va
quedar el 7è classificat
absolut en els 50 metres
lliures amb un temps de 23
segons i 96 dècimes,
aconseguint així la seva
millor marca personal, i
quedant a poques dècimes
de la mínima per al
campionat Estatal.Eric Demarchi

Carlos Oriach i Carmé Millán,
guanyadors de la Cursa del Sant Crist

L�Atleta de Monzón,
Carlos Oriach i la balagueri-
na del Club Maratonians del
Segre, Carme Millán van ser
els guanyadors de la Cursa
de 10 quilòmetres del Sant
Crist, del passat 6 de novem-
bre, amb un temps de 33
min, 17 segons i 41 minuts i
31 segons, respectivament.

A la cursa atlètica de les
festes del Sant Crist, hi van
participar més de 300 espor-
tistes entre totes les modali-
tats i categories.

NATACIÓ>> El nedador balaguerí va guanyar la
seva sèrie i va quedat 7è absolut en els 50 m lliures

El passat cap de set-
mana el Balaguer Cudós
Consultors va retrobar-se
amb la victòria davant el
CAI Zaragoza al que va
guanyar a Balaguer per
un clar 4 a 2, i es manté
així als llocs capdavanters
de la Primera Divisió Fe-
menina.

El Balaguer no va
començar bé l�encontre i
va perdre el primer partit
que enfrontava Laia
Torregrosa amb Maria

Vallespí per 0  a 3.
Però tot seguit va

començar una remuntada
espectacular de l�equip de
Balaguer amb quatre
victòries seguides.

En un partit molt
disputat Victòria Sancho
guanyava a Alejandra
Gimeno per un ajustat 3 a
2. A continuació Loredana
Raduta es desfeia sense
problemes de la primera
jugadora aragonesa, Yara
Grimal, per 3 a 0. Laia
Torregrosa a Alejandra
Gimeno per 3 a 2, mentre
que Loredana Raduta
s�assegurava el triomf
guanyant amb gran
contundència a Maria
Vallespí per 3 a 0, donant
així la victòria a les
balaguerines.

L�equip del CTT Balaguer-
Cudós Consultors s�imposa
per 4-2 al CAI Zaragoza

L�equip Tennis Taula Balaguer Cudós Consultors

TENNIS TAULA>>
Les balaguerines es
mantenen al principi
de la classificació de
la primera Divisió

Sortida de la Cursa
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La Societat de Pescadors Esportius
lliura els premis fi de temporada

Els passats dies 26 de
Setembre i 17 d� Octubre, es
va celebrar el concurs de
mosca patrocinat per Estanc
Espona, en el coto de truita
de Balaguer. El patrocinador
del mateix va lliurar varis
obsequis a tots els partici-
pants del concurs i per als
sis primers classificats un
trofeu, cal destacar que els
dos primers classificats es
van endur un pernil també,
gràcies a la generositat i la
cura de Miquel Espona.

La classificació va ser la
següent: Primers classificat
Marc Adsuar, segon Joel
Barón i tercer Miquel Serra.

La Societat de Pescadors
vol agrair especialment la
col·laboració i dedicació de
Xavier Adsuar, ja que es va
encarregar personalment de
l�organització del concurs,
tenint en compte fins el
últim detall del mateix.

El passat dia 7 de
Novembre en motiu de la
Festa Major de Balaguer, es

Entrega de premis

va celebrar el Concurs de la
Festa Major, patrocinat per
l�Ajuntament de Balaguer i
la Societat de Pescadors, i
organitzada per aquesta
última. Es va donar inici del
concurs, a les 9 h del matí i
va finalitzar a les 13 h del
migdia. Com ja ve sent
costum, es va fer un bon
esmorzar per a tots els
participants.

La classificació va ser la
següent: Primer Jose A.
Rodríguez, segon Quim Ollé
i tercer Toni Puiggrós.

Destacar també que es
va fer el lliurament dels
trofeus de Final de
Temporada, la qual enguany
va quedar de la següent
manera: Com a campió
tenim a Jose A. Rodríguez,
amb 34 peces i 32,040 kg,
seguit del Sots-Campió, Joel
Barón, amb 32 peces i 20,920
kg.

Pesca en el Segre al seu pas per Balaguer

PESCA>> José Antonio
Rodríguez es proclama
campió de la temporada
i del concurs de pesca
de la Festa Major 2010

FUTBOL>>El Club Futbol
Balaguer ha signat un
conveni de col·laboració
amb el nou patrocinador
de l�equip per les properes
quatre temporades, �La
bruixa d�or�, l�adminis-
tració de loteria de Sort,
que ha fet un esforç per
tal de poder entrar al
projecte que se li va
plantejar el mes d�Agost.

Aquest projecte no
cobreix només un tema
publicitari, sinó que
s�amplia a un treball de
caràcter social a través de
la Fundació La Bruixa d�Or,
per tal de començar a

�La Bruixa d�Or� de Sort, nou
patrocinador del primer equip
del Club Futbol Balaguer

Signatura de l�acord

realitzar un projecte
integrador i molt
il·lusionant amb els nois
de l�associació L�Estel de
Balaguer utilitzant
l�esport.

Xavier Gabriel,
propietari de la Bruixa
d�Or, en tot moment va
manifestar la seva il·lusió
per ajudar al Club Futbol
Balaguer, un històric de la
província de Lleida, i
sobretot poder fer feliços
als nois i noies de
Balaguer, ciutat a la que,
segons el propi Xavier
Gabriel, li té una estima
especial.

HORARI: divendres, dissabtes i
festius, de 6 a 9 del vespre.

Pl. Mercadal, 46
BALAGUER

XANO ARMENTER
Exposició de pintures recents

del 3 al 24 de desembre

Inauguració:
3 de desembre a 2/4 de 9 del vespre

Presentació de l�autor
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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.

Els desenganys de l�amor
C.G.A.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

He passat uns dies molt
dolents. Tenia davant del
meu enteniment un proble-
ma patriòtic, senzill però
contundent, amb no gaire
opcions, un sí o un no, eren
i són les úniques sortides.
El dubte sentimental que
tenia amb molt de
patriotisme quatribarrat, era,
comprar o no comprar bons
de la Generalitat.

Recoi! Quins dies he
passat! La decisió va ser fàcil
llegint la premsa, per  fi es
va fer la llum! El Sr. Montilla
i el Sr. Puigcercós em van
aclarir tots els dubtes
donant a conèixer que ells
no en comprarien per no
tenir disponibilitat de diners.

El nostre Ajuntament,
últimament s�ha convertit en
una plataforma electoral per
a la servil classe política de
la ciutat,  durant els actes
del passat onze de setembre
a Balaguer, varem haver
d�aguantar la presència de
l�alcalde del PSOE a
Tarragona, Josep Fèlix
Ballesteros i ara amb la festa
major, ha vingut la cirereta
del pastís, l�alcalde socialista
de Barcelona, Jordi Hereu.

Des de la Candidatura
d�Unitat Popular, volem
mostrar el nostre rebuig a la
presència d�aquests dos
personatges, que venen a la
ciutat simplement per la seva
condició de militants del
partit de l�alcalde, i no com a
persones de prestigi,
lluitadors pels drets socials

De pregons i pregoners
Candidatura d�Unitat Popular de Balaguer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

o qualsevol altra cosa de
profit per a la ciutat.

Aquesta manera de fer,
denota la prepotència i la
falta de mires del govern de
la ciutat, que mes enllà de
buscar en els conciutadans
algú que pogués fer el pregó
i ens honrés amb la seva
presència, han buscat un
suposat boom mediàtic,
portant els amics de
l�alcalde.

L�Hereu, si per alguna
cosa s�ha caracteritzat, és per
la volatilitat e irracionalitat
dels seus projectes, amb
idees tan meravelloses com
la reforma de la diagonal, on
van votar poc mes d�un 10%
dels ciutadans, i un 80% ho
van fer en contra de la
proposta que havia
aconsellat explícitament ell

Vaig sentir una gran llàstima
i una intensa tristesa, a
l�imaginar-me que a tots els
sacrificis que es demana i
exigeix als polítics s�hagi
d�afegir la probresa de
butxaca.

Mal considerats per
quasi tothom. Amb un judici
generalitzat d�una feina mal
feta i plena d�errors.

Amb tot un reguitzell de
promeses no complides.
Amb fama de perdularis en
la funció pública, que el
poble a contrapeu es va
trobar i ha aguantat fins al
final, avui ens surten amb
aquesta. De veritat crec que
ens prenen per imbècils.

Encara avui fan eslògan

de les solucions d�esquerra,
què volen solucionar? si
només  han creat deute a
tots els nivells de
l�administració, estatal,
regional i municipal, amb
unes plantilles superdi-
mensionades, amb uns
sous que són tres i quatre
vegades el que guanyarien
en el millor dels casos en la
seva professió. És que
potser no n�hem tingut prou
amb set anys d�aquest
color? On és l�allargament
del tren de la Pobla? Única
forma de fer-lo rentable, si
és que n�hi ha alguna. On és
el túnel de Salau i el de
Bonaigua? I la discutida i
problemàtica M.A.T.

I aquella celebèrrima
depuradora, inaugurada
amb trompetes i tambors, ja
funciona econòmicament?
Interessa que així sigui per
que sinó, el Segre es

convertirà en un braçal. S�ha
d�ésser solidaris ens tornarà
a dir l�inefable Baltasar,
m�agradaria saber quant va
costar el frustrat projecte
entre el vertader cost més el
que va desaparèixer, estan
abandonats, i el que no es
dirà mai en altres conceptes.

I parlant de solidaritat ara
que la Generalitat veu diners
a prop, llança el missatge de
subvencionar a 500 �ni-ni�,
(ni treballen ni estudien).
Ells cobraran haven estat
uns mal estudiants i algú,
potser un mal treballador
fracassat. En canvi un jove
que hagi treballat amb
ganes i esforç, es trobarà
sense cap ajuda ni personal
ni d�empresa. Però aviat la
premsa ens pot dir que
aquests ni-ni, se�ls ha
d�afegir un altre �ni�,
relacionat al �ni volen�. I tot
al final d�un govern, salta a

la vista quan s�assembla a la
solució dels bons tant mal
comercialitzats, quan per
exemple només calia seguir
el sistema de les Lletres del
Tresor.

Pobre ideal d�esquerra
amb els representants que li
ha tocat tenir a Catalunya.
Van prometre sanejar
l�administració de CiU i ja no
sabem on fotre els que ells
han creat. Aquesta deliciosa
esquerra progressista que
embustera ens ha sortit! No
s�han ni donat compte del
ridícul espantós on han
viscut, i ens han fet viure. I
el rídicul és un enemic
ferotge i imbatible. Però tots
rebrem d�aquest mal
salpebrat govern que els tres
han matat, i ell sol s�ha mort.

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

mateix, i tot això amb un
cost inútil per a la ciutat
de mes de 2 milions
d�euros.

Per si fos poc, el gener
d�aquest mateix any, ell tot
solet, va anunciar que
Barcelona participaria en
el procés selectiu per a que
Barcelona es convertís en
la seu dels jocs olímpics
d�hivern del 2022, fent
mostra altre cop d�una
capacitat inusual per fer el
ridícul.

No s�entén doncs que
un personatge
intransigent i dèspota hagi
sigut el pregoner de la
nostra festa major, i l�únic
fet que ho pot explicar és
la necessitat de l�auto
bombo d�un partit que es
incapaç de gestionar la
ciutat de manera
participativa i que
solament pensa en
perpetuar el seu regim.

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

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

Indesinenter
Afegeixen coses, cada dia  noves.
Serveixen paratges, converses, regals
i es donen als altres,
ben clar o a les fosques, això els és igual.
Als bulls estivals, amb el zel a dins,
les suors no conten ni els gels hivernals.
Es fan senzillesa dels que són senzills,
sense que els ajudi l�hivern ni l�estiu,
ni el seu posat greu,
ni el seu propi rostre, de cara o perfil.
Són aquells que en veure�ls,
ben pocs els han vist.
Glòries evanescents, atonies moltes,
que els han definit, però mai no es noten.
Llesca de pa sec, rosegons eixuts
com esca de foc colgada al caliu,
que diuen que es mor i es mor el que ho diu.
Són aquells que passen i ningú els ha vist.
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A així arribem al mes de
novembre de 1980. Resulta
que el Sr. Manuel Solà, que
havia sigut regidor de
l�Ajuntament de Balaguer,
igual que en Ferran Boneu,
a l�època de l�alcalde Sr.
Andrés Viola, un dia em va
dir personalment que com
a diputat de Balaguer,
podria enviar una felicitació
a l�Hble. Sr. Ronald Reagan,
que havia estat elegit
recentment President dels
Estats Units d�Amèrica,
però que uns anys abans
havia estat Governador de
Califòrnia, i que com a tal
havia impulsat la Celebració
del Bicentenari de Califòrnia
(1870-1970). La idea em
semblà força interessant, i
li vaig dir que demà ho
explicaria al Dr. Joan Oró,
que era diputat al Parlament
de Catalunya per Lleida, per
veure com ho podíem fer
per enviar aquesta felicitació
a Washington. Ell de
seguida hi està d�acord, i va
convéncer al Cònsul d�EUA,
Albert Williams per enviar
aquesta carta a la Casa
Blanca. Al cap d�uns dies
tornant de viatge cap a
Lleida, i reflexionant sobre
les possibilitats d�establir
relacions entre Catalunya i
Califòrnia, els dos
decidirem promoure la
creació de l�Associació
Amics de Gaspar de Portolà.
Al cap d�uns dies
comunicarem aquesta
intenció al M.H. President
de la Generalitat, Sr. Jordi
Pujol, el qual ens prometé
tot el suport institucional
que ens fes falta. Llavors és
quan ja promoguerem la
seva fundació, i és quan

En record del Dr. Ferran Boneu, historiador del
balaguerí Gaspar de Portolà (2)
Josep Borràs, fundador i vicepresident dels Amics de Gaspar de Portolà
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

proposàrem al Ferran Boneu,
entre d�altres persones de
Balaguer i Barcelona, per si
volia ser fundador d�aquella
entitat i de formar part de la
seva Junta. En Ferran Boneu
acceptà entusiamat. El Dr.
Joan Oró i un servidor
ocuparem respectivament,
els càrrecs de president i
secretari general.

Durant aquells anys, la
labor de Ferran Boneu per
divulgar la figura de Gaspar
de Portolà com a vocal de la
nostra associació, va
augmentar sensiblement, i
així a l�any 1983 ja es va traduir
a l�anglés el seu primer llibre
amb el títol de «Gaspar de
Portolà. Explorer and
Founder of Califòrnia» que va
ser repartit per tots els
col·legis estatals de Califòrnia
a través del Consulat dels
EUA, i que jo personalment
em vaig encarregar
d�entregar-ne un exemplar a
cadacun dels senadors de
Califòrnia a Sacramento, que
és quan es va realitzar el
primer viatge oficial de la
Generalitat a Califòrnia.

I ell,  que era un
treballador incansable i ple
d�idees, és quan un bon dia
ens va proposar de celebrar
solemnement al 1986, la
Commemoració del Bicen-
tenari de Gaspar de Portolà
que havia mort a Lleida l�any
1786, projecte que es va
acceptar per unanimitat de la
Junta, i s�acordà de demanar
la col·laboració institucional
de la Generalitat, Govern
Central, la Diputació de Lleida,
els Ajuntaments de Balaguer,
Lleida i Barcelona, que van
acceptar. I per aquest motiu
es van celebrar una gran

quantitat d�actes i
d�inauguracions en totes
aquestes ciutats, que seria
llarguíssim enumerar.
Aprofitant aquesta comme-
moració, en Ferran Boneu
escrigué personalment un
altre nou llibre,  ara en català,
titulat: «De Catalunya a
Califòrnia. Gaspar de Portolà»
que va ser repartit per tots els
col·legis de Catalunya.

Fruit de tots aquells actes
organitzats per l�associació al
1986, a proposta del Senador
Henry Mello, que va visitar
oficialment Balaguer
conjuntament amb un grup
de senadors californians, el
Senat de Califòrnia va aprovar
el 15 de juliol de 1986, el seu
agermanament amb Cata-
lunya,  i el 12 de maig de 1987,
el Parlament de Catalunya va
aprovar el seu agermanament
amb Califòrnia.

Per això, com a reconei-
xement de la seva gran labor
divulgadora de Gaspar de
Portolà, el president Jordi
Pujol el va convidar en el
viatge oficial que va realitzar
a Califòrnia aquell mateix any.
I l�associació al 1988, atenent
al gran impuls personal
realitzat per donar a conèixer
la figura de Gaspar de Portolà,
li concedí de mans de S.M.
El Rei, President d�Honor de
l�associació, el «Premi
Catalunya-Califòrnia».

Catalunya i Califòrnia, i
particularment Balaguer i
Lleida, haurien d�estar
sempre agraïdes per la gran
labor realitzada per aquest
gran balaguerí i lleidatà, el Dr.
Ferran Boneu i Companys.
Que descansi en pau.

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

Durant el llarg període de
precampanya m�he trobat
molta gent que tenia la
temptació de no anar a votar
amb l�argument que si el que
guanyava no governava això
era un engany. Convèncer-los
que en tenir un sistema
parlamentari això és possible
i legalment correcte no em
resultava fàcil.  Una altra cosa
és la valoració de cadascú i la
manera de reaccionar davant
de pactes (tripartits) negats
en campanya electoral i
després acordats en poques
hores, per anar contra el que
havia guanyat.

Ara, ja en campanya
electoral, m�agradaria ampliar
el comentari. A tots ells, i a
qui vulgui escoltar,  els vull
demanar que vagin a votar.

Un motiu  per a  tothom.
Amb l�exercici del vot, sigui
quina sigui l�elecció �inclòs
el vot en blanc- fem més forta
la tradició democràtica i
defensem un  dret que durant
molts anys se�ns va negar.

Un altre motiu per als que
pugueu estar d�acord amb mi
en què a Catalunya la situació
actual no és gens bona ni en
l�aspecte econòmic, ni en el
nacional ni, tampoc, en  el
moral o de valors, i que
cregueu que convé un canvi
de Govern.

Necessitarem un govern
que tregui Catalunya
d�aquest «pou» i  prengui
decisions.

En l�aspecte econòmic, la
política ha de passar per
ajudar a crear riquesa i això
ho fan els pagesos, els
autònoms, les empreses
(que són  tant els  empresaris
com  els treballadors) que
volen menys traves i una

Un govern fort
Josep Ma Roigé, President del Grup Municipal de CiU a
l�Ajuntament de Balaguer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Administració al costat i no
en contra.

En l�aspecte nacional, un
govern que assumeixi el
dret a decidir. Sense límits i
fent passos ferms amb una
cobertura social àmplia.

En l�aspecte de valors,
un govern que sigui
favorable al restabliment de
la cultura de l�esforç, de
l�excel·lència i de
l�autoexigència.

Aquesta feina, aquest
estil de govern només us el
podem assegurar si CiU pot
governar sense hipoteques
d�altres forces polítiques. No
parlo d�una majoria
absoluta sinó de tenir una
majoria prou àmplia,
sumant més que el tripartit.
I això només ho
aconseguirem si tots els que
creiem que convé un canvi,
amb CiU de protagonista,
anem a votar.

M�agradaria no haver
d�explicar, durant els
pròxims 4 anys, que tot i
guanyar i, potser,  governar,
no podem portar a terme el
canvi que us oferim perquè
no tenim el  govern fort que
es necessita. I podria passar
per la falta d�uns vots que
per mandra, per excés de
confiança o per haver fet cas
d�enquestes favorables no
van a anar a votar.

És per això que us
demano, a més, que voteu
per Convergència i Unió.
(ciu.cat/balaguer).

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

L�actual Govern de la Generalitat va signar un conveni amb l�Ajuntament de Balaguer per soterrar el tram urbà de la via
del tren de la Pobla. Després es va tirar endarrere proposant desplaçar la via i l�actual estació més lluny del centre,
situant-la a l�altre costat dels antics terrenys d�Impacsa. Creus que aquesta és una millor solució?

 Vota conectant amb www.cerclebalaguer.catSI       NO    NS/NC
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L�Esplai Santa Maria canta el seu
himne al programa Divendres de TV3

El passat dijous 11 de
novembre, el programa Di-
vendres de TV3 va convidar
una representació dels in-
fants i monitors del Centre
Esplai Santa Maria de
Balaguer a cantar l�himne de
les seves colònies, que
aquesta entitat va composar
la primavera d�aquest any.

Després que la
productora del programa
visualitzés el videoclip que
l�equip de monitors té penjat
al �Youtube�, i veient que la
melodia de l�himne era la
mateixa que la de la sintonia
del programa, la direcció del
programa va decidir
convidar l�entitat.L�Esplai Santa Maria al programa TV3

Més de quatre mil persones al �Finos
Reggae Festival� del passat dissabte

Els pavellons d�Inpacsa
van omplir-se de gom a gom
el passat dissabte 13 de no-
vembre, en la celebració del
Finos Reggae Festival 2010.

Per primera vegada s�ha
fet a Balaguer, després de les
deu primeres edicions es van
fer a Bellpuig.

Grups de renom interna-
cional com �The Skatalites� i
�Kelly Junior� van fer vibrar
els  milers d�assistents amb
la seva música jamaicana, en
aquest festival a Balaguer.

La melodia del seu himne és la mateixa que la
sintonia del programa diari de la televisió catalana

El concert va aplegar més de 4.000 persones

El passat 28 d�octu-
bre, va tenir lloc una bo-
nica festa de la Castanya-
da al vestíbul de l�hospi-
tal.

La festa va començar
a les 17 h amb els
parlaments per part del
president de l �Associació
de Gent Gran la Noguera,
el gerent i la coordinadora
de l�hospital  i l�alcalde de
Balaguer, Miquel Aguilà
qui va adreçar unes
paraules a tots els

hospitalitzats i familiars a
la vegada que va destacar
la bona labor de tot el
personal de l�hospital que
s�ha situat com un
referent sanitari a la ciutat.

A continuació, va tenir
lloc una gran actuació del
grup Amics per Sempre,
de l�Associació de la Gent
Gran la Noguera, que van
interpretar diferents peces
de l�escala n�hi fi que van
presentar, en motiu de la
festa de la Gent Gran,  al
Teatre Municipal.

En acabar, dues
voluntàries varen exercir a
la perfecció de
castanyeres repartint
panellets, fets per un grup
de residents i castanyes a
tots els assistents a la
festa.

L�Hospital celebra la Festa de
Tots sants amb panellets,
castanyes i música

Festa de la Castanyada a l�Hospital

Va haver-hi una
actuació musical del
grup Amics per
Sempre i uns quants
panellets i castanyes
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Núria Simón rep el 1er premi Ferran
Adrià de la Universitat de Barcelona

L�AMPA de l�escola
Pia  va iniciar el passat
divendres, dia 12 de no-
vembre, un curs de cuina
a càrrec de Silvestre
Brufau cuiner del col·legi
Maristes Montserrat de
Lleida i la Mireia Puyal,
cuinera de l�escola.

Aquest curset consta
de vuit sessions de dues
hores cadascuna; el lloc
de trobada és el menjador
del col·legi  a les 8 del
vespre.

Els cursets estan
oberts a tothom que
vulgui apuntar-s�hi.

L�Ampa de l�Escola Pia
organitza un curs de cuina

Curs de cuina a l�Escola Pia

Nuria Simón i Ferran Adrià

Núria Simón Guillén,
alumna del Col·legi Nostra
Senyora del Carme de
Balaguer i actualment estu-
diant de primer curs de Psi-
cologia a la Universitat de
Lleida,  va rebre un dels guar-
dons del primer premi Ferran
Adrià, instituït per la Univer-
sitat de Barcelona, pel seu
treball de recerca de segon
de batxillerat . El passat dia
29 d�octubre, a l�edifici his-
tòric de la UB,  es dugué a
terme l�acte de lliurament de
les distincions, per part del
rector de la universitat,
Dídac Ramírez, i del presti-
giós cuiner Ferran Adrià.

Cal esmentar que el
treball ha estat premiat en
l�edició d�enguany del Baldiri
Reixac i també  de la
Universitat de Lleida.

El premi va lliurar-se el passat 29 d�octubre per
part del rector de la Universitat de Barcelona,
Dídac Ramírez i del prestigiós cuiner Ferran Adrià
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Anuncis breus classificats
TREBALL
-------------------------------------
SE OFRECE infermera
para cuidar niños o gente
mayor, por la noche.
También trabajos del
hogar. Tels: 627338428-
973983105.
-------------------------------------
ES VEN acció del Club
Tennis Balaguer. Raó:
687534608.
-------------------------------------

IMMOBLES
-------------------------------------
VENTA o lloguer de pisos
a Balaguer. 1 i 2 hab., amb
mobles o sense. Raó:
670284619.
-------------------------------------
ES VEN pis al carrer Sana-
huja, 35 de Balaguer.
Preu a convenir. Interes-
sats trucar al telèfon:
649737003 (Judit).
-------------------------------------
ES TRASPASSA bar a
Balaguer, en ple funcio-
nament al c/ Dr. Fleming,
37. Interessats trucar al
telèfon: 629476013.
-------------------------------------
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.
-------------------------------------

ES LLOGUEN pàrkings al
carrer Barcelona, 68 (de
línia i tancats). Interess-
ats trucar al: 676116396.
-------------------------------------
ES TRASPASSA pub a
Balaguer, llicència disco-
teca. Abstenir-se curio-
sos. Interessats trucar al
telèfon: 667476167.
-------------------------------------
LLOGO pàrking, al c/
Doctor Fleming. Raó:
686603265.
-------------------------------------
ES VEN pis a l�Av. Països
Catalans, 3 hab., 2 banys.
Davant i darrera. Traster.
Telf: 607896071.
-------------------------------------
ES LLOGA apartament
a Camarasa, moblat,
foc a terra i vistes al
riu. Lloguer de pàrking
tancat al carrer Sant
Diego California. Raó:
973447752-639920281.
--------------------------------
VENDA/LLOGUER de
pàrkings tancats al c/
Jaume Balmes, 11. Raó
telèfons: 973446161-
629310479.
-------------------------------------
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 LLOGA pis a Bellcaire,
70m2, 2 hab., cuina, men-
jador, bany. Tot d�obra
nova. Raó telèfon:
695909890.
-------------------------------------
ES LLOGUEN pàrkings a
l�edifici HP Sanahuja, 36.
Referència Cudós. Raó:
973450555 (demanar per
Montse).
-------------------------------------
TRASPASO lavadero de
coches por no poder
atender. C/ Barcelona,
56 .  En p leno rendi -
miento.  Te léfonos:
650604581-618382661
(Carmen).
--------------------------------
ES LLOGA pàrking tan-
cat, 2 places, c/ Bellcaire.
Raó: 973238325.
-------------------------------------
ES LLOGA apartament a
l�Avinguda Països Cata-
lans. Telf: 973446011.
-------------------------------------
ALQUILO nave de 400 m2

a la Ràpita. Autorizada
para cualquier negocio o
pàrking de camiones.
Telf: 609939547.
-------------------------------------
OPORTUNITAT, venda
de parcel·les aïllades a la
millor zona de Balaguer,
al costat del col·legi
Montroig. Entre 380-750
m2. Interessats trucar al:
676950866.
-------------------------------------

ES VEN casa al Secà. Fa-
çana de 16 m, superfície
375 m2, habitable 110 m2.
Preu: 155.000 euros. Raó:
670284619.
-------------------------------------
VENC pàrking als Països
Catalans. Tel: 973446011.
-------------------------------------

VARIS
-------------------------------------
GRÀCIES Esperit Sant.
Laia S.T.
-------------------------------------
OFERTA, venc 10 panta-
lles florescents compler-
tes, empotrables (3 flores-
cents d�1,20cm cada un).
30 e/u. Raó: 676155765.
-------------------------------------
BUSQUEM fotografies de
Balaguer i comarca sobre
el Tren de la Pobla, època
de vapor, per la pròxima
publicació d�un llibre
que seria una nova edició
renovada i ampliada de la
publicada l�any 1995. In-
formació al 629912692 i
trenlleidapobla@wanadoo.es
-------------------------------------
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! T:
973426180-690921832.
-------------------------------------
VENDO mobiliario de
tienda, cámara frigorífica
2x2, mueble de charcu-
teria con nevera, mueble
de rustir pollos (24). Re-
galo una máquina regis-
tradora y un
cortafiambres. Telf:
692690132.
-------------------------------------
ES VEN 900 m2

d�estanteries, amb dife-
rents models. Preu a con-
venir. Raó: 973445996.
-------------------------------------

MOTOR
-------------------------------------
OCASIÓN, se vende
Nissan Almera, en
perfecto estado. Telf:
973445668.
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
Per posar anuncis en
aquesta secció, us podeu
adreçar al C/ Sant Lluís,
36-38 altell, trucant al te-
lèfon 973 448273 o bé, vi-
sitant la nostra web:
www.revistagroc.com
-------------------------------------

PROFESOR DIABY
GRAN CURANDERO DE RENOMBRE

«Para quien la videncia es un don»

Le ayuda a solucionar diversos problemas: de AMOR, NEGO-
CIOS, TRABAJO, EXÁMENES, PROBLEMAS DE JUICIOS.

Con su alta potencia de la Magia Africana te ayudará a dejar
el TABACO, el ALCOHOL, sacar el mal de ojo, quitar HECHI-
ZOS, DEPRESIÓN, MALA MEMORIA, ANSIEDAD, CURA EL

ASMA, DIABETES, HIPERTENSIÓN, DOLORES DE PIES,
IMPOTENCIA SEXUAL, FRIGIDEZ, con medicina Natural.

Todo se pasará naturalmente, sin perjudicarle en nada.
TRABAJO HONESTO, EFICAZ Y DISCRETO.

VISITAS CONCERTADAS.
Llámame al 639 98 53 70

Des de MULTIPREU PEDRA,
del c/ Urgell i en motiu de la jubilació de la

Sra. Paquita, volem agrair a tots els nostres clients
i amics de Balaguer i comarca, la confiança

rebuda durant aquests 18 anys al vostre servei.
Restant sempre a la vostra disposició, a les

instal·lacions de Motos Pedra, del c/ Urgell, 4.
Salutacions cordials i moltes gràcies.
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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 973455286

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

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

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

Farmàcies de torn de Balaguer

Comunitats | Pàrquings | Oficicines
Establiments comercials | Col·legis

Bancs | Naus industrials
Neteges fi d�obra

Neteges en general
Vidres | Rètols

Neteja de catifes i moquetes
Poliment i abrillantament de terra

DEMANI�NS PRESSUPOST
al tel.: 687 509 546

De les 8 de la tarda del 18 de novembre a les 8 de la tarda del 25 de novembre MARCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 25 de novembre a les 8 de la tarda del 2 de desembre ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 2 de desembre a les 8 de la tarda del 9 de desembre CLAVER

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
16.35 � diari
18.30 � de dill. a div. feiners

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
19.50 PONTS 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
08.40 ALMENAR de dill. a div. feiners
12.45 � dissabtes feiners
15.00 � de dill. a div. feiners
17.00 � de dill. a div. feiners
18.50 � de dill. a div. feiners

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

V. X. ADSUAR
C/ Urgell, 89 (Davant Camp de futbol) - Tel. 973 447510-Fax 973 450896  - BALAGUER

Mercedes-Benz

vendes ∑ reparaciÛ de turismes i recanvis originals ∑ equip Star Diagnosi

REPARACI� DE VEHICLES INDUSTRIALS: C/ Joan Maragall, 5 - HOSTAL NOU
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