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No és cap secret que vénen temps encara pitjors per
als consumidors, i no només a Espanya, Portugal o
Grècia, sinó a tot occident. Venen temps de restriccions
i austeritat, de baixos ingressos i poca despesa. En
aquesta situació la recessió va calant i aprofundint en el
teixit econòmic. És d’esperar, doncs, que en temps així
el nombre d’empreses descendeixi vertiginosament, la
qual cosa és una molt mala notícia.
Però en temps de recessió i inestabilitat social i
econòmica les oportunitats de negoci no es redueixen,
al contrari, augmenten. Les necessitats de la gent
segueixen sent les mateixes, i encara que l’austeritat mani
reduïr el consum, hi ha uns nivells que sempre es
mantenen. Però cal saber donar-li a la gent el que demana
a preus més baixos, i això només s’aconsegueix generant
menors costos. És aquí on les noves tecnologies, i
sobretot Internet, juguen un paper fonamental.
Cal mantenir el nostre nivell de consum i
d’assoliments socials, però no com fins ara ho hem fet,
sinó enfrontant el nou paradigma econòmic amb armes
noves -les noves tecnologies- que ens donen un enorme
poder i també una gran responsabilitat. Els temps durs
són una prova de foc per al nostre enginy a l’hora de
trobar solucions on en aquest moment només veiem
despeses i pèrdues. I encara més, potser siguin necessaris
per forçar un canvi de mentalitat en el qual tots ens fem
una mica més empresaris i una mica menys
consumidors. Només d’aquesta manera, potser, podrem
refundar el capitalisme i atorgar-li la coherència i l’ètica
que ara no té.
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Gran èxit de la Festa Balaguer
Medieval, amb milers d’assistents
Tots els actes
organitzats durant el
cap de setmana van
comptar amb una
massiva participació
El passat cap de setmana Balaguer va remuntar-se
800 anys enrere per tal de
commemorar la concessió
del privilegi de celebrar el
mercat dels dissabtes atorgat a la ciutat pel comte rei
Pere I.
De fet, el divendres dia
16 va estar el dia de la
commemoració: Per aquest
motiu la gran festa es va
centrar en el cap de setmana
on ha tingut lloc la primera

Batalla al campament medieval

trobada Internacional de
grups de recreació històrica
medieval, un gran mercat
medieval on també hi va
participar massivament el
comerç del centre històric i

Lliurament del privilegi a Balaguer

altres establiments de
l’eixample de la ciutat, i un
sopar el dissabte amb
actuacions pròpies de
l’època, presidit pel comte
rei, la comtessa d’ Urgell i
els prohoms de la ciutat.
També les desfilades per
la ciutat dels grups de
recreació històrica medieval
varen ser uns atractius més
als carrers engalanats de la
ciutat.
El diumenge, la jornada
de portes obertes del
campament medieval per a
tot el públic assistent va ser
tot un èxit i va servir per
donar a conèixer petits
detalls de la vida d’aquella
època
totalment
desconeguts.

Gran col·laboració dels grups i
entitats locals en la primera
Balaguer Medieval
Un dels punts més
destacats de l’èxit de la
Festa Medieval, ha estat
la gran col·laboració dels
grups i entitats locals.
Des de les diferents
associacions comercials
que s’han volcat en la
decoració de carrers i
comerços, fins a les
diferents
entitats
culturals, com els grallers
de Balaguer, la Colla
gegantera,
l’Aula
Municipal de Dansa de
Balaguer,
l’Esbart
Dansaire Castell Formós,
l’Associació Amics dels
Cavalls de Balaguer i la

Molts grups i entitats
van col·laborar amb
diferents aportacions
a la Festa medieval
de Balaguer
Noguera, el grup de
batukacada Bandelpal, el
Centre d’Esplai Santa
Maria, entre d’altres, que
van voler aportar el seu
gra de sorra per a que la
festa fos tot un èxit, i que,
des de la ciutadania ja es
demani que la festa tingui
continuïtat els propers
anys.

Els grallers de Balaguer

Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes

Tel. 973 448 332
Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER
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Presentació del cartell de Firauto, que
se celebra els dies 15 i 16 d’octubre
16 expositors i uns 185
vehicles exposats durant
tot el cap de
setmana als pavellons
firals de Balaguer
Tot ja és a punt per tal de
celebrar, els propers dies 15
i 16 d’octubre, una nova
edició de Firauto, la fira del
vehicle de segona mà que
enguany compleix la seva
20ena edició.
L’alcalde de Balaguer,
Josep Ma Roigé i el regidor
responsable de Fires, Toni
Velimelis, han presentat el
nou cartell anunciador, amb
un atractiu potent dirigit
bàsicament a un públic jove,
sector de la població que té
més necessitat d’adquirir el
seu primer vehicle, si és
possible a preus ben
competitius.

Firauto

Un centenar de balaguerins
es manifesten en defensa del
català als centres escolars
A la convocatòria hi
van participar la
majoria dels regidors
de tots les grups
municipals

Presentació del cartell

Enguany, l’exposició de
vehicles ocuparà els 4.500
m 2 d’interior més la part
exterior davantera del
Pavelló Inpacsa, i el lateral
on s’hi ubicarà el ja
tradicional Mercat de la
Ganga, un espai on tots els
expositors podran presentar
tres vehicles a un preu
inferior dels 6.000 e.

En total seran 16 els
expositors, provinents
bàsicament de la ciutat de
Balaguer i província de
Lleida, que participaran en
aquesta nova edició de
Firauto. També s’hi trobarà
al vestíbul del pavelló un
espai dedicat als accessoris
pels vehicles per tal de
complementar l’oferta
interior. A banda, hi haurà un
Servei d’Inspecció Tècnica
de Vehicles (ITV) i l’exposició
“Ètica etílica” adreçada
sobretot als més joves.
L’horari de la fira serà el
dissabte i diumenge, de 10h
a 14h i de 16h a 20h, i
l’entrada serà gratuïta.
Firauto esdevé una fira molt
esperada pels visitants any
rera any i caracteritzada per
la qualitat dels vehicles que
s’hi exhibeixen ja que tots
estan totalment revisats i
garantits.

Un centenar de balaguerins van respondre, el
passat dilluns, a la convocatòria davant de
l’ajuntament de Balaguer
per donar suport a la llengua catalana, i en contra
de l’ordenament judicial

en contra de la política
educativa en català del
Govern de la Generalitat
de Catalunya.
A l’acte de protesta hi
van assistir l’alcalde de
Balaguer, Josep Maria
Roigé, acompanyat de
bona part dels regidors de
l’equip de govern i dels
grups de l’oposició.
Durant l’acte dos professors de diferents escoles de la ciutat van llegir
un manifest de suport a
la protesta que duien a
terme.

Un moment de la convocatòria

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
Av. Pere III, número 10, entresòl. Balaguer
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Balaguer tindrà un nou pàrquing de
69 places al Carrer Noguera Pallaressa
Balaguer disposarà en
unes setmanes d’un nou
aparcament públic amb capacitat per a 69 vehicles.
El pàrking s’està construïnt al solar del costat de l’estació de trens, al carrer Noguera Pallaresa, que, fins ara,
també feia aquestes funcions, tot i que sense cap tipus d’ordenació.
Malgrat
que
l’aparcament i el solar són
de propietat municipal és
l’empresa Mercadona qui
finança i executa les obres.
L’ajuntament i la firma de
supermercats van arribar a
un acord per transformar el
solar en un aparcament, que
serà totalment públic, ja que
l’empresa ja disposa d’un
pàrking interior de 151
places al supermercat.

Tot i que el nou pàrquing serà públic, està finançat
per l’empresa Mercadona que construeix el nou
supermercat al davant de l’aparcament

Obres del nou pàrquing

Alumnes de l’Escola Taller revisen el
riu Segre al seu pas per Balaguer
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La Residència Geriàtrica Sant
Domènec reb un parell de
certificacions de qualitat
Amb aquestes
certificacions, la
residència ja forma
part de la xarxa
internacional
La
Residència
Geriàtrica Sant Domènec
de Balaguer, ha rebut les
dues certificacions de
qualitat amb AENOR, tant
de la ISO 9001:2008, com
de la norma específica per
al sector de serveis
residencials, la UNE
158101:2007.
Amb
aquestes
certificacions,
la
residència ha entrat a
formar part de «IQNET»,
xarxa
internacional
d’empreses de certificació.
L’entrega de les
certificacions, s’ha fet en
un acte institucional, on
per part d’AENOR, la

directora a Catalunya Sra.
Eva Subirà, ha fet entrega
dels diplomes acreditatius
al
president
de
l’Associació
de
la
residència,
Jaume
Camarasa. L’alcalde de
Balaguer, Josep Maria
Roigé, ha estat present en
l’acte de lliurament,
ratificant el compromís de
la ciutat en la tasca de la
residència. També hi ha
assistit el vice-president del
Consell
Comarcal,
Domènec Paris, membres
de la Junta directiva de la
residència, tècnics de la
consultoría que han
treballat amb tot el
personal de la residència
en la preparació de tots els
processos, el personal
laboral del centre,
residents i familiars.
La residència Sant
Domènec, fa anys que
ofereix serveis amb criteris
de qualitat.

Les dades que
s’obtindran desrpés de
fer aquesta
inspecció serviran per
elaborar l’informe anual
sobre la salut dels rius i
rieres de tota Catalunya,
dins del Projecte Rius,
de l’Associació Hàbitats
Jaume Camarasa va rebre els diplomes acreditatius
de les certificacions de qualitat

El riu Segre al seu pas per Balaguer

Alumnes de l’especialitat
de Sensibilització Ambiental
de la Casa d’Oficis, de l’Escola Taller Minerva, han dut
a terme una inspecció del riu
Segre al seu pas per
Balaguer.
Es tracta d’una activitat
que s’emmarca dins del Projecte Rius, de l’Associació

Hàbitats, i que pretén fomentar la participació de la
societat en la conservació i
millora dels rius, així com
també del seu entorn.
Durant aquesta jornada,
els alumnes analitzaran factors físics, químics i biòtics
per determinar la qualitat de
l’aigua, així com l’estat del

bosc de ribera.
Posteriorment, aquestes
dades que han recollit, s’introduïran al web de l’Associació
Hàbitats
(www.projecterius.org), entitat que les utilitza per elaborar l’Informe anual sobre la
salut dels rius i rieres de
Catalunya.

Mercedes-Benz

V. X. ADSUAR

vendes · reparació de turismes i recanvis originals · equip Star Diagnosi

C/ Urgell, 89 (Davant Camp de futbol) - Tel. 973 447510-Fax 973 450896 - BALAGUER
REPARACI” DE VEHICLES INDUSTRIALS: C/ Joan Maragall, 5 - HOSTAL NOU
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Vallfogona de Balaguer celebra la seva
Festa Major en honor a Sant Miquel

Programa d’Actes de Vallfogona
DIJOUS dia 29 de Setembre

09.00 Penjada de senyeres als balcons de la vila.
10.00 Concurs de dibuix i esmorzar pels participants.
11.30 Mostra col·lectiva de quadres pintats, per
artistes locals del taller de pintura i manualitats.
12.00 Missa cantada per la Coral Vallfogonina.
13.00 Cercavila de gegants i capgrossos de
Vallfogona, acompanyats pels grallers Plou i fa sol.
16.00 Cucanyes familiars.
18.30 Gran espectacle Mexico Lindo (Port Aventura).
20.00 Sessió llarga de ball amb Liberty.

DIVENDRES dia 30 de Setembre

19.00 Inauguració del Local Associació de Joves.
22.00 Pregó de Festa Major a càrrec dels alumnes de
5è i 6è de l’escola Salvador Espriu.
23.30 Tallada del xop.
24.00 Quintos i Apol·lònies, amb Dj. Tàssies i
espectacle eròtic Nacho & Verónica, a la matinada.

DISSABTE dia 1 d’octubre
L’Orquestra Blanes serà l’encarregada del ball del diumenge a la nit

La festa major de Vallfogona presenta les novetats
de la Trobada de Quads i el Concurs de truites de
patata, durant el dissabte a la tarda
Vallfogona celebra la
seva Festa major dedicada a
Sant Miquel, des del dijous
29 de setembre, fins al proper diumenge 2 d’octubre,
amb una programació plena
d’activitats culturals, esportives i lúdiques per a totes
les edats i gustos.
El dia de Sant Miquel, se
celebrarà la Missa cantada
per la Coral Vallfogonina i el

grup Liberty serà qui amenitzarà el ball. El divendres tindrà lloc la tradicional tallada
del xop a la nit, seguida
d’una discomòbil i un espectacle eròtic.
El dissabte s’instal·larà
un parc infantil d’inflables
durant tot el dia, i a partir de
les 4 de la tarda, es farà la
Trobada de Quads a la vora
del camp de futbol i segui-

dament el Torneig de Poker
al local de l’Associació de Joves i el I Concurs de Truites
de patata a la plaça Setge
Jutges. El grup musical
Juniors serà qui amenitzarà
les sessions de ball del dissabte.
El diumenge s’acabarà la
festa amb la tirada de bitlles,
el recorregut de caça, i la ballada de sardanes amb la Cobla Orquestra Blanes, que
també serà l’encarregada de
posar el punt i final de la festa amb el concert de Festa
Major i la sessió de ball fi de
festa, a partir de 2/4 de 8 de
la tarda.

11.00
11.30
16.00
16.00
16.30
17.00
17.30
20.00
00.00
03.00

Matí de bàsquet al poliesportiu de la Ràpita.
Inflables Pirates del Carib.
Tarda de bàsquet al poliesportiu de la Ràpita.
Trobada de quads al costat del camp de futbol.
Inflables Pirates del Carib.
Torneig de pocker al local dels joves.
Concurs de truites de patates.
Ball de tarda amb Juniors.
Ball de nit amb Juniors.
After Hours amb Dj. Jorlín.

DIUMENGE dia 2 d’octubre

09.00 Tirada de bitlles local.
10.00 Recorregut de caça a l’antiga xopera.
10.30 Futbol de veterans de Vallfogona - Golmés.
12.30 Missa Major amb l’orquestra Blanes.
13.30 Ballada de sardanes amb l’orquestra Blanes.
16.30 Partit de futbol FC Vallfogona-Angulària
d’Anglesola CF.
18.00 Concert festa major amb l’orquestra Blanes.
19.30 Sessió llarga de ball amb l’orquestra Blanes.

C O M A R C A <<

13 acordionistes participen a la
Trobada d’acordions de Montgai
Més de 250 persones van
assistir diumenge 11 de setembre a la primera edició de
la trobada d’acordions de
Montgai.
Un
total
de
13
acordionistes, procedents en
la seva major part de Berga i
la Seu d’Urgell, van participar
a la jornada. Pocs minuts
després de les 6 de la tarda,
els aficionats a l’acordió, que
tenien entre 14 i 70 anys, van
començar el concert que es
va allargar més de dos hores.
L’alcalde de la població,
Jaume Gilabert, va valorar
molt positivament la iniciativa
i va assegurar que la trobada
es continuarà celebrant l’any
vinent.
La trobada es va
completar amb una xerrada
a càrrec del catedràtic Flocel
Sabaté a la mateixa plaça.
Aquest va explicar la
investigació que està duent
a terme l’IEI sobre la història
de Montgai.

Més de 200 persones a
l’Aplec de Montalegre

A l’acte hi van assistir més de 250 persones que van
gaudir d’un concert de més de dues hores. La
Trobada tindrà continuïtat els propers anys

Aplec de Montalegre

El tercer diumenge de
setembre es va celebrar
l’Aplec de Montalegre
dels balaguerins, i que
cada any organitza la parròquia de Balaguer.
Després de la Missa,
que enguany es va fer
dins l’ermita atès al fort

Trobada d’acordionistes a Montgai

VALLFOGONA RÀDIO
107.9

vent que hi feia, es va
beneir la coca i el moscatell que desprès es reparteix entre tots els assistents, unes 250 persones.
L’Or feó balaguerí
també va fer una
actuació, en aquesta
celebració.
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Os de Balaguer, celebra Sant Miquel
del 29 de setembre al 2 d’octubre

DIJOUS dia 29 de Setembre

10.00 Xaranga pels carrers amb Helveticos Show.
12.00 Missa cantada en honor al patró.
13.00 Sessió de ball Vermut.
20.00 Sessió llarga de ball amb Banda Sonora. A la
mitja part Castell de Focs.

La població noguerenca
celebra la festa en
honor al seu patró Sant
Miquel, amb moltes
activitats
A partir d’aquest dijous
29 de setembre i fins el proper diumenge 2 d’octubre,
Os de Balaguer celebra la
seva Festa Major en honor
de Sant Miquel, patró de la
població.
El dijous començaran els
actes amb una cercavila
amb el grup Helveticos i la
Missa Major a partir de les
12 del migdia. El grup musical Banda Sonora amenitzarà el ball de vermut i la ses-

Programa d’Actes
d’Os de Balaguer

DIVENDRES dia 30 de Setembre

18.00 Concurs de botifarra.
21.30 Sopar de germanor amb l’espectacle Amazing
Mongolia.
00.30 Festa Jove ambs els grups 7de Rock i disco
mòbil Nuncarguense.

DISSABTE dia 1 d’Octubre
L’orquestra Maravella actuarà el dissabte a la nit

sió de ball de tarda. A la mitja part del ball hi haurà el
Castell de Focs.
La festa continuarà el divendres amb el concurs de
botifarra, i el sopar de ger-

Os de Balaguer gaudirà de 4 dies de Festa Major

manor. La Festa Jove estarà
protagonitzada per 7 de
Rock i una discomòbil.
L’Orquestra Maravella
serà la protagonista de la festa del dissabte amb el concert a partir de les 6 de la tarda, i les sessions de ball de
tarda i nit, que s’acabarà
amb una sessió de
discomòbil.
El diumenge finalitzarà la
festa major amb la Tirada de
bitlles, la instal·lació d’un
parc infantil durant tota la
tarda. El tradicional partit de
futbol femení de solteres
contra casades i la llarga sessió de ball amb el trio De
Gala, posaran el punt i final
a la Festa Major de Sant Miquel.

L’Ajuntament
d’Os de Balaguer
convida a tothom a gaudir de la
seva Festa Major

18.00 Concert.
20.00 Sessió ball de tarda amb Orquestra Maravella.
00.00 Sessió ball de nit amb Orquestra Maravella.
Tot seguit Disco Mòbil.

DIUMENGE dia 2 d’Octubre
10.00
11.00
12.00
16.00
17.00
20.0

Tirada de bitlles.
Parc infantil (fins les 14.00 h).
Missa.
Parc infantil (fins les 18.30 h).
Futbol femení casades contra solteres.
Sessió llarga de ball amb el grup Trio de Gala.

Us desitgem una bona Festa Major
C / F o n t Vella, 17 | Te l . 9 7 3 4 3 8 1 3 6

|

25610 OS DE BALAGUER
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La Sentiu està de festa en honor al
seu patró St Miquel fins el 2 d’octubre

Programa d’Actes de
la Sentiu de Sió
DIJOUS dia 29 de Setembre
12.00 Missa cantada en honor al patró per la Coral de
la Sentiu.
16.00 Tirada local de bitlles.
18.00 “Sardinada popular”.
20.00 Concert a càrrec de la Cobla Contemporanea.

DIVENDRES dia 30 de Setembre
21.00 Pregó a càrrec de la periodista Pepa Roma i
“xupinaço”.
22.00 Llonganissada popular.
23.00 Correfocs i batucada amb Les Bésties Feréstegues de Balaguer.
00.00 Nit jove amb els grups Conejos Verdes i
Contraband.

DISSABTE dia 1 d’octubre
La Cobla Contemporànea, actuarà el dijous a la Sentiu

La població ha celebrat diferents actes culturals
durant tota la setmana, i es prepara per celebrar la
seva Festa major durant el cap de setmana
La Sentiu de Sió celebra
la seva Festa Major de Sant
Miquel fins el proper 2 d’octubre amb una interessant
programació d’actes que ja
van iniciar-se el passat dimarts amb la celebració de
la setmana cultural.
Els actes festius s’inicien aquest dijous, amb la celebració de la Missa, la tirada de bitlles, i la sardinada

popular que finalitzarà amb
el concert amb la Cobla
Contemporànea.
El pregó de festes arribarà el divendres, a càrrec de la
escriptora i periodista
sentiuenca, Pepa Roma,
guanyadora del Premi Azorín
2011, seguit del xupinaço inici de festa, i la llonganissada
popular. Seguidament el
correfocs amb els Diables de

Balaguer i la Nit Jove amb
els grups Conejos Verdes i
Contraband.
El dissabte continuarà la
festa amb jocs i gegants per
a la mainada i el campionat
de futbolí. El grup musical
Melodia amenitzarà la sessió
de ball de tarda, concert i ball
de nit que acabarà amb una
disco mòbil.
El diumenge es posarà el
fi de festa amb un parc infantil tot el dia, l’actuació
dels castellers de Solsona,
el concurs de botifarra, i la
sessió de ball a càrrec de l’orquestra Saturno, finalitzabt
la festa.

16.00 Jocs gegants per la mainada (fins a les 19.30 h).
16.00 Campionat de futbolí.
17.00 Partit de Futbol Sala O.C La Sentiu-Carmelites
amb presentació de l’equip local.
19.30 Ball de tarda amb l’Orquestra Melodia.
00.00 Disco mòbil.

DIUMENGE dia 2
d’Octubre
12.00 Missa Major.
11.00 Parc infantil (fins a
les 13.00 i de 16.00 a 19.30 h.
13.00 Actuació dels
Castellers de Solsona.
16.00 Concurs de botifarra.
19.30 Sessió llarga de
ball amb l’Orquestra
Saturno.

FUSTERIA i EBENISTERIA

Ferran Font
Els desitja unes Bones Festes de Sant Miquel
C/ Riu Sió, 5 - LA SENTIU DE SIÓ
Tels. 973424041 - 615 454239 - 649 749342

L’Ajuntament de La Sentiu de Sió

convida a tothom a gaudir de la seva
Festa Major de Sant Miquel
els dies 27, 28, 29 i 30 de setembre i 1 i 2 d’octubre

12 >>

C U L T U R A

El Grup d’Art 4 organitza la I Trobada
d’Artistes de Ponent a Balaguer
La Trobada es farà el dissabte 1 d’octubre als
porxos del Mercadal, davant del seu local

Plaça del Mercadal

L’Associació cultural
Grup d’Art 4 amb l’ajuda de
la regidoria de cultura de
l’Ajuntament de Balaguer,
organitza per primer any i
esperant convertir- se en una
tradició, pel proper dissabte
1 d’octubre, la Ia Trobada
d’Artistes de Ponent a
Balaguer.
La trobada és oberta a
totes les disciplines
artístiques i a tots els artistes
que siguin de les terres de
Ponent o que viuen i
treballen a la província de
Lleida.
La trobada estarà ubicada
sota els porxos de la Plaça
Mercadal.

Les Avellanes acollirà la sisena edició
de la festa Jove Comarkalada’11
El proper 8 d’octubre,
Les Avellanes acollirà la sisena Comarkalada, trobada
dels joves de la Noguera.
Entre les diferents activitats que es duran a terme
durant la Comarkalada d’enguany, destaca la Fira Jove
que girarà al voltant del lema
«El meu poble al segle
XXIII».
Els organitzadors compten amb la participació de
milers de joves de la comarca.

Comarkalada 2010 celebrada a Penelles

Festa de la família a la
Residència Comtes d’Urgell

Festa de la Família

Més de 200 persones
van participar a la Festa de
la Família de la residència
assistida Comtes d’Urgell.
Una jornada de portes
obertes anual, que serveix
per fomentar la germanor i
la participació dels familiars
de les persones ingressades al centre, que ja són
unes 120. Els néts i nebots
de residents i fills de treballadors van fer una cercavila
amb capgrossos, mentre

que els avis van voler
obsequiar als visitants amb
unes sals de bany elaborades per ells mateixos.
L’acte comptà amb
l’alcalde de Balaguer, Josep
Ma Roigé; la regidora de
Serveis a les Persones,
Rosana Montané; el president del Consell Comarcal,
Pere Prat; el gerent de la
Fundació Pere Mata, Enric
Cardús, i el director de la
residència, Jordi Guasch.

C U L T U R A << 13

40 associacions van participar a la XI
Fira d’Entitats de la ciutat de Balaguer
Una quarantena d’entitats de Balaguer i comarca,
van participar el passat diumenge dia 25 de setembre,
a la XI Fira d’Entitats, que va
ser inaugurada per la Directora General d’Acció Cívica,
Violant Cervera, i l’Alcalde de
Balaguer, Josep Maria
Roigé.
Les entitats van presentar i mostrar les activitats
que realitzen al llarg de l’any
als centenars de visitants
que van passar pel Mercadal, per així donar a conèixer
el que fan totes aquestes
persones, normalment, papers desconeguts per la resta de la ciutadania, així doncs
en aquesta Fira, és el dia que
fan la seva carta de presentació.
La Fira està organitzada
per l’Associació Dones

140 alumnes omplen l’Aula
Municipal de Dansa

La Fira d’entitats es va celebrar el diumenge 25 de
setembre, un any més a la Plaça Mercadal

Aula de Dansa Municipal

Fira d’Entitats

d’Almatà, i any rera any, estan contentes amb el desenvolupament de la Fira, i sempre animen a les altres asso-

ciacions que vinguin, per fer
extensiu a la població, les
feines realitzades per tots
ells.

Durant el mes de setembre s’han iniciat les
classes de l’Aula Municipal de Dansa, amb uns 140
alumnes entre les diferents disciplines que s’ofereixen com dansa creativa,
clàssica, contemporània,
moderna, funky, dansa

espanyola, batuka i balls
de saló.
Les classes s’imparteixen al Teatre Municipal, totes les tardes de dilluns a
divendres. Per a més informació podeu trucar a
les oficines de l’Impic, al
973 446606 o al 626210683.
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El Balaguer no troba el camí del gol, i
perd els dos darrers partits de lliga
FUTBOL >> El Balaguer
perd dos partits
consecutius, sense
aconseguir marcar cap
gol en les dues últimes
jornades
21/09/2011

VIC
BALAGUER

1
0

25/09/2011

BALAGUER
PRAT

0
2

Classificació
Tercera Divisió

Golejadors del
C.F. Balaguer

1. Terrassa ................. 1 5
2. Espanyol B ............ 1 4
3. Europa ................... 1 3
4. Vilafranca ............. 1 2
5. Manlleu ................. 1 1
6. Olot ........................ 1 0
7. Gavà ...................... 1 0
8. Pobla Mafumet .... 1 0
9. Prat ........................... 8
10. Rubí ........................ 8
11. Cornellà ................. 8
12. Montanyesa .......... 8
13. Castelldefels ......... 7
14. Balaguer ............... 6
15. Masnou .................. 5
16. Santboià ................ 5
17. Gramanet .............. 5
18. Amposta ................ 4
19. Vic ........................... 4
20. Vilanova ................. 3

1. Oscar Imaz ......... 2
2. Edith ................... 2
3. Gabernet ............ 1

Ermengol controla una pilota

El Balaguer va deixar escapar els primers punts del
Municipal, el passat diumen-

Ciruela durant el partit

ge, al perdre per 0-2 davant
el Prat. Quatre dies abans no
havia aconseguit treure cap

punt del seu desplaçament
intersetmanal a Vic, el cuer
de la categoria. El Vic va dominar el joc, i al minut 86, i
amb el Balaguer amb un
home menys per l’expulsió
de Jordi Benet, va aconseguir l’únic gol de l’encontre
al transformar una pena
màxima.
El passat diumenge, un
desdibuixat Balaguer va caure amb el Prat, en dues jugades desafortunades de la defensa local i que el davanter
Ferran va saber aprofitar a la
perfecció, sentenciant el partit, en quatre minuts.
Aquest diumenge es

desplaça a Castelldefels on
intentarà sumar els primers
punts fora de casa.

El Balaguer només ha
marcat 5 gols en els sis
primers partits de lliga,
mentre que n’ha rebut
10.
El
gol
és
l’assiginatura pendent
de l’equip de Jordi
Cortés que haurà de
trobar porta amb més
facilitat si no vol tenir
problemes durant el
present campionat de
lliga.
Oscar Imaz i Edith
són els màxims
golejadors de l’equip
amb
dos
gols
cadascún, mentre que
Gabernet en porta un.

Propers encontres
02/10/2011 -- 12 h
Camp Municipal de
Castelldefels

Castelldefels | Balaguer
------------------------------------09/10/2011 -- 17 h
Camp Municipal de
Balaguer

Balaguer| Cornellà

Ermengol Graus
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Més de 160 nedadors participaren en
la II Travessia al pantà de St. Llorenç
NATACIÓ>> Ricard Bosch del CN Badalona i Aida
Bertran del CD Mediterrani guanyadors absoluts en
les categories masculina i femenina

Massiva participació de nedadors

El passat 11 de
setembre es va celebrar amb
un gran èxit de participació
la II Travessia al Pantà de
Sant Llorenç, organitzada pel
Club Esportiu Natació
Balaguer, sent la única
travessia que es realitza a les
terres de Lleida.
Amb més de centseixanta inscrits, nedadors i
nedadores de diversos clubs
de Catalunya (Badalona,
Terrassa, Sant Feliu,
Martorell, Calella, Tàrraco,
Vallirana, entre d’altres) i
gran nombre de participants
de clubs de les terres de
Lleida (CEN Balaguer, CN
Cervera, CN Lleida, EKKE,
Cervera Triatló, etc..) es van
aplegar al Pantà, per la
disputa de les tres proves
establertes, 250 m, 1.000 m i
la de 3.200 metres.

Travessia de Sant Llorenç

A la travessia gran
puntuable pel Circuit Català
de Travessies el guanyador
absolut fou Ricard Bosch
Planas, del CN Badalona
que es va imposar amb un
temps de 43’00’’, seguit de
Jordi Corominas del Calella.
En categoria femenina
la guanyadora va ser Aida
Bertran, del CD Mediterrani
amb un temps de 43’06",
seguida de la nedadora local
Anna Auberni del CEN
Balaguer.
Pel què fa a la travessia

mitjana, els guanyadors van
estar en Jordi Creus del
Kemufegu
i
Ainhoa
Benavente del CN Cervera.
En la travessia petita
destaquem la participació
de nedadors discapacitats
físics on el guanyador va ser
en Sohaib Essabanen en
categoria masculí i Ana
Maria Montero en femení,
tots dos essent del club
CDM Sant Rafael.
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Carme Millán, tercera classificada al
campionat d’Espanya del Km. vertical
ATLETISME>> Manu Sanchez es va proclamar
gunayador de la Mitja Marató de muntanya de
Viella, mentre que Carme Millán va quedar tercera

Manu Sánchez guanyador de la MItja Marató de Muntanya
de Viella

L’Atleta balaguerina del
Club Maratonians del Segre,
continua recollint èxits a totes les proves atlètiques en
que participa.
El passat 18 de setembre
a Hecho (Osca) va aconseguir quedar tercera classificada en el Campionat d’Espanya del Km. vertical en la
modalitat de gran escalada,
amb un desnivell de 1.300
metres positius en 5 quilòmetres, quedant a només 1
minut de la guanyadora de
categoria veteranes.
D’altra banda, el passat
29 d’agost va celebrar-se la
mitja marató de muntanya a
Viella, prova de 21 quilòmetres que passar per 15 pobles
de la Vall d’Aran amb un desnivell de mil metres positius.
El guanyador absolut va ser

Carme Millán amb la medalla de bronze

Manu Sanchez, també del
Maratonians del Segre,
mentre que Carme Millán va
fer una meritòria tercera posició, sumant més èxits per
al club balaguerí en proves
de muntanya.
Carme Millán, participarà el proper 16 d’octubre a la
darrera de les curses de muntanya de la Copa d’Andorra,
de la qual ja és la virtual guanyadora, per tercer any consecutiu, ja que l’atleta balaguerina ja va proclamar-se

campiona de la Copa
d’Andorra de curses de
muntanya els anys 2009 i
2010.
Amb aquests resultats,
Carme
Millán
està
demostrant ser una de les
millors esportistes de la
història de la nostra ciutat, i
que, actualment es troba en
un dels seus millors
moments de forma tal i com
ho demostren els resultats
obtinguts fins a dia d’avui,
amb una llarga trajectòria.
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L’Associació piragüística de Balaguer
present al descens del riu Cinca
PIRAGÜÏSME>> Els balaguerins Marcos Dobarro i
Xavier Balcells, tercers en la categoria Veterans A K2

Marcos Dobarro i Xavier Balcells

El passat diumenge 21
d’agost
l’Associació
Piragüística de Balaguer va
estar present al Descens del
Cinca.
La prova va transcórrer
pels 19km de riu que separen les localitats de Fraga i
Mequinensa, primer pel
Cinca i després pel Segre.
En la categoria Veterans
A K2, els balaguerins
Marcos Dobarro i Xavier
Balsells van arribar en 3a
posició.
En la modalitat popular
(que no és competitiva)
també hi va haver d’altra
participació balaguerina en
aquest indret.

Balaguer organitza la I Milla Urbana,
aquest dissabte 1 d’octubre al Passeig
ATLETISME>> Organitzada pels Maratonians del
Segre, el dissabte 1 d’octubre es celebrarà la primera
Milla Urbana de Balaguer,
sota el patrocini del Bar 1900.
La prova per a totes les
categories, des de Babys, fins
a veterans, passant pels benjamins, alevins, infantils, cadets, júniors i sèniors, començarà a les 16,45 amb els més
petits i acabarà a les 19,15
hores amb la sortida dels veterans.

Primera Milla Urbana a Balaguer

Henard Mestres, Víctor Darias
i Oriol Codes entrenen una
setmana amb el Wigan Ath.

Henard, Victor i Oriol

FUTBOL>> Els joves
han entrenat una
setmana amb els
equips del futbol base
de l’equip anglès
El passat 11 de setembre, l’Henard Mestres i
l’Oriol Codes varen tornar
a casa desprès de l’aventura anglesa, d’haver estat durant una setmana a
la disciplina del Wigan
Athletic.
Cal recordar que
aquests joves foren elegits per viure aquesta experiència durant el I
Campus Robert Martínez
organitzat pel CF Balaguer
a Naut Aran el passat mes
de juliol, durant la jorna-

da que el Robert va viure
de primera mà amb tots
ells.
Als dos menors els va
acompanyar en Víctor
Darias, jugador del juvenil
del CF Balaguer que va
estar de monitor al
campus i també va ser
escollit pel Robert pel seu
bon rendiment, per gaudir
d’aquesta experiència
entrenant amb la secció
de sub 18 del Wigan.
Els nois, segons
Robert Martínez, durant
aquella setmana van
entrar a la dinàmica de
treball a Wigan Athletic.
Els tres han gaudit del
futbol britànic i han pogut
percebre les diferències
d’aquest futbol tant en els
partits com en els
entrenaments.
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El Centre Excursionista, organitza
aquest diumenge el Trail del Montroig
EXCURSIONISME>> Una mitja marató amb un
desnivell de 1.000 m i una caminada popular de 8 km

La Trail del Montroig partirà des del Camping de Sant Llorenç

El Càmping La Noguera
de Sant Llorenç de Montgai
serà el punt de partida de la
segona edició del Trail del
Montroig, una iniciativa del
Centre Excursionista de
Balaguer.
Es celebrarà el diumenge 2 d’octubre i inclou des
d’una mitja marató de 21 quilòmetres i 1.000 metres de
desnivell fins a una pujada a
Montalegre de 14 quilòmetres
i 650 metres de desnivell, com
també una Caminada Popular de 8 quilòmetres a l’ermita de Sant Llorenç de
Montgai, una activitat més
que duu a terme el Centre
Excursionista de Balaguer.

Marc Narciso guanya el XIX Open
Internacional d’Escacs de Vallfogona
ESCACS>> El català Marc
Narciso campió de la XIX
edició de l’Open Internacional d’Escacs Actius
Vallfogona 2011, renovant la
seva victòria de l’edició de
l’any 2002. A l’acabar l’11ena
ronda, amb un triple empat a
la classificació a 9 punts,
entre els jugadors, GM Marc
Narciso de Montcada, GM
Omar Almeida de Cuba i
Hipolit Asis de Barcelona. El
desempat va estar pel Marc
Narciso.

Marc Narciso

L’Escola de Futbol del Club
Futbol Sala Balaguer compta
amb més de 120 jugadors

Equip juvenil del Futbol Sala Balaguer

FUTBOL SALA>> El
club el conformen 9
equips des dels babys
fins al sènior B amb
més de 120 jugadors
Els diferents equips
de l’ Escola de Futbol Sala
del Club Futbol Sala
Balaguer van inaugurar el
nou curs el passat 5 de
setembre cara a preparar
l’inici de competició als
campionats provincials i
trobades esportives que
disputaran
aquesta
temporada,
i
que
començaran a partir del
proper 15 d’octubre, en
els que intentaran repetir
els èxits esportius de
l’anterior campanya, en la
que van destacar el

campionat provincial de
l’Aleví A, i els sotscampionats dels equips
Benjamí, Aleví B i Infantil.
L’ Escola, dirigida una
any més per Jaume Canal
i David Carvajal, preveu
comptar amb uns 120
jugadors repartits en 9
equips en totes les
categories de base, des de
babys fins al sènior B, el
qual representa un nou
augment respecte al curs
anterior. un any més
l’agencia balaguerina
Viatges
Bambara
col·labora amb el club,
aquesta
temporada
aportant un viatge a Sant
Sebastià, amb el qual
l’entitat instrumentalitza
el sorteig, en combinació
amb la Loteria de Nadal,
que ajuda a finançar
l’Escola.
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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.

Quinze dies
C.G.A.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

En aquests darrers quinze
dies, uns quants fets m’han cridat l’atenció. El fet de que tot
un ex-primer ministre -el
d’Islàndia-, el facin seure a la
banqueta dels acusats per la
desfeta econòmica del país, és
tot una bona senyal de com funciona la justícia en aquell país.
El camí dels executius bancaris i dels seus Consells Administratius es pot endevinar, si al
primer ministre el porten a judici. Tal fet si fos transportable
al nostre Estat seria motiu
d’una Guerra Civil. Partits polítics, Sindicats amb els seus alliberats amb sou i sense treballar, i tota la mena d’associacions de tota classe de treballadors o no, que volen l’únic que
entenen; més diners i menys
treball. En fi, per entendre’ns,
això que en diuen en la nostra
democràcia les forces socials.
Armarien les de Déu és Cristo.
Som així que hi voleu fer!
Aquest nostre país que en
temps d’eufòria i treball suportava un vuit per cent de parats
sense ni parlant, és el país més
ric del món. I aquesta
Catalunya que ha heretat CiU
porta un dèficit de 8.352 milions d’euros, i això tenint present el que ens deien que si
guanyava el Zapatero guanyaria Catalunya. Certament no
ens van dir amb què guanyaria,
potser era en deutes. Mecaxins
la Chacón! que ens dirà aquesta vegada, espero amb candeletes el lema de la propaganda
de la sucursal catalana del
PSOE. En fi, no parlem més de
coses tristes, ja passaran. El
temps ens portarà dies millors,
i mai la vida ha estat del tot
com un vol. I ni un record voldrem tenir d’aquests dies tan
embolicats per tanta gent. Amb
una joventut tan desencantada
i malaguanyada, a la que se li
ha arravatat uns anys de la seva
vida present que haguessin d’estar plens d’il·lusions i confiança, i a canvi se’ls ofereix un futur prenyat d’interrogants i deu-

tes que pagar. Avui no tenen
cap motiu per creure en quasi
res. Els “progrés” que tan han
lluitat per desfer la família, ara
es convencen del refugi que és,
i molts la tenen com a únic i
segur sosté. Ha quedat prou
demostrat que el nostre passat
és l’ingredient més sensible i
durador del nostre futur. Un altre fet per fer-nos emmudir
emocionats i entristits és l’estat econòmic dels nostres polítics. Els pobrets!, sí aquest país
fos vertaderament solidari es
podria organitzar una espècie
de l’antic Domund, per millorar els seus estats monetaris i
patrimonials i tots ens sentiríem millor. Pocs són els que poden dormir tranquils en quan al
demà. Mai havia comprès tan
clarament els bandarres que
som tots plegats, al no comprendre’ls i parlar sempre malament d’ells. Malgrat tot, vergonya els hauria de fer el dir
que han dit i s’ha escrit. Encara
que en la forma pugui ser veritat.
I anant llegint trobo que el
Cardenal Mazarino que ja coneixeu, va fer un llibre titulat
“Breviario de los Políticos”, no
l’he llegit, però prenent d’un altre la seva lectura, cita uns consells pels professionals, són
cinc: “Simula, Disimula, No te
fies de nadie, Di cosas buenas
de todo el mundo y Prevé antes
de actuar”. Potser sí, que va
viure tranquil en aquest món que
hem fet una mica canallesc,
seria convenient ressaltar el
costat bo de tot. Rebríem rialles i encaixades, enlloc de
morros i males cares
d’emprenyament. A Balaguer
ja en tenim de gent que sempre queda bé, i encara que
aquesta simplicitat és agradable per a tothom, té un gust una
mica amargant per a mi. És com
una invitació a conèixer només
l’escorça de tot el que ens envolta. La crítica almenys pot
servir per discernir millor el
somni que tots perseguim.

Sectarisme i disbauxa
econòmica a l’Ajuntament
Grup Municipal Socialista
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Des del Grup Municipal
Socialista anirem informant
periòdicament del nostre
punt de vista sobre l’actuació
del govern municipal. Avui
iniciem aquesta tanda
d’opinions.
D’entrada hem de
qualificar aquest govern
d’arrogant i/o prepotent. Tres
dies després de ser
proclamat alcalde el Sr.
Roigé, el nostre portantveu i
anterior alcalde el Sr. Aguilà
el va telefonar per posar-se
a la seva disposició i poder
explicar-li com estaven els
temes més importants de la
ciutat (centre històric, Pla
d’Ordenació Urbanística
Municipal, soterrament i/o
desviament de la línia de
tren, promoció i situació
econòmica de la ciutat,
etc…). I tenir alhora, també,
un canvi d’impressions per a
poder, si fos possible,
consensuar
aquelles
qüestions bàsiques que ens
afecten a tots i que cal que
hi treballem plegats tant si
som govern com oposició.
Passats ja més de tres
mesos encara no s’ha posat

en contacte. Aquesta és una
actitud que contradiu aquell
esperit
de
diàleg
i
transparència que el Sr. Roigé
deia que hi hauria en el seu
govern.
Una segona característica
és la de ser un govern molt
irresponsable. Contractar més
personal com s’està fent
darrerament sense cap
justificació ens pot conduir a
una situació d’insostenibilitat
econòmica. Ens explicarem.
El
problema
de
l’ajuntament de Balaguer no
és el seu endeutament com
ens ha volgut fer creure el Sr.
Roigé. El nostre endeutament
està molt per de sota de la
mitjana dels ajuntaments de
la província de Lleida i també
dels de Catalunya. El problema
és que des d’uns quatre anys
ençà la situació econòmica
dels ajuntaments en general, i
Balaguer no se n’escapa, és
cada dia més precària pel que
fa a la despesa ordinària, la del
dia a dia. La causa és la
minoració
d’ingressos
ordinaris com a conseqüència
de la crisi. Ingressos
procedents de la participació

de tributs de l’estat, les
aportacions de la Generalitat i
dels impostos propis com les
obres i plusvàlues bàsicament.
És per això que cal fer mans i
mànigues per rebaixar aquesta
despesa. I en aquest apartat
es bàsica la contenció de
personal.
Tant durant la campanya
electoral com durant els
primers dies de govern, el Sr.
Roigé s’omplí la boca de dir
que no faria fora ningú del
personal existent però que
tampoc en contractaria més.
Era allò que el sentit comú i la
situació aconsellaven. Quina
no ha estat la nostra sorpresa i
al mateix temps indignació
quan a hores d’ara veiem
quatre persones més treballant
a l’Ajuntament. Un cap
d’alcaldia o assessor personal
de l’alcalde. Un cap de
compres. Un cap de premsa i
una persona que treballa tota
la jornada al servei de
lampisteria que facturarà,
diuen, una empresa privada. I
tot sense cap concurs, sense
valorar la seva idoneïtat. En
alguns casos l’únic valor és ser
de CiU o amic personal. I diuen
que en vindran més.
Per tant ni diàleg ni
responsabilitat,
només
sectarisme i disbauxa
econòmica. En continuarem
parlant.
-------------------------------------------------

Carta als treballadors de l’Hospital Jaume
d’Urgell de Balaguer
Mercè Llovet Molins, vídua de Josep Barrot Monell
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acabem de rebre la
vostra carta de condol per la
mort del meu marit, en Pepe
Barrot. En la mateixa, dieu
que en aquests darrers dies
del Pepe ens heu ajudat en
la tasca de cuidar-lo. Sí que
és cert, però és que hi ha
moltes maneres de cuidar un
malalt.
Han estat uns dies molt

durs per a nosaltres. Vosaltres,
tots els de la planta on el Pepe
ha passat els seus darrers dies,
heu tingut cura d’ell posant-hi
molt d’amor i molta tendresa.
No tothom hagués realitzat
aquesta feina de la mateixa
manera.
No sabeu el gran valor que
per mi ha tingut la vostra carta
i, sobretot, la vostra qualitat

humana a l’hora de cuidar les
persones que estan vivint els
seus darrers moments. De
debò que no sabria dir a qui de
vosaltres us estic més agraïda.
És per això que vull fer arribar
la meva gratitud a tot el
personal de l’Hospital Jaume
d’Urgell de Balaguer.
Gràcies, de tot cor.
-------------------------------------------------
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Montgai celebra la III Fira de Màgia al
carrer del 30 de setembre al 2 d’octubre
Del 30 de setembre al 2
d’octubre, Montgai celebrarà la tercera edició de
“Montgai màgic” Fira de
Màgia al carrer, i que comptarà amb la participació d’una
seixantena de mags que actuaran al llarg de tot el cap
de setmana, en la quinzena
d’escenaris que l’organització ha instal·lat en els diferents carrers i places de la
població. Cal destacar la participació del mag Isaac
Jurado, el dissabte 1 d’octubre a les 21,30, i que donarà
pas al sopar de mags.
Durant el cap de setmana hi haurà tallers de màgia
infantil, el mercat màgic i
dues sessions de màgia golfa. Una de les novetats és el
1r Concurs de màgia Viatges
Iltrida durant el diumenge al
matí.

Hi participaran més de seixanta mags repartits en
els 15 escenaris previstos per l’organització. Isaac
Jurado serà l’actuació més destacada

Fira de màgia al carrer a Montgai

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter - Lluna plena
Hi ha la gent astuta, la que xafardeja,
la que dissimula, la gent que passeja,
la que deambula pels carrers de sempre,
la gent que calcula, la gent de cultura,
la gent endreçada, gent damunt davall.
Hi ha la gent calmosa, la que va corrent,
la gent desastrosa, la de lluïment.
Hi ha la gent obtusa, la gent decidida,
la gent quasi muda, la que sempre crida,
la que mai es mulla, la gent molt polida,
la gent cantelluda, la d’on gira el vent.
Hi ha la gent tossuda, i els «Roma locuta»
la «causa finita».Hi ha gent «distingida»,
hi ha la gent normal. Els ganduls de mena,
els que mai no paren. Si fossim iguals...
qui se’n cuidaria dels uns i dels altres?

P U B L I R E P O R T A T G E

El Rebost del Montsec, productes
naturals i ecològics de casa nostra
La botiga situada a Les
Avellanes, obre només
els caps de setmana, de
divendres a diumenge
Des del passat més
d’abril, Les Avellanes i la comarca de la Noguera, compta amb un nou establiment
de venda d’aliments ecològics i de Km 0, és a dir tots
aquells aliments dels sector
primari que es cultiven o
s’elaboren aquí, a casa nostra, sense intermediaris,
d’aquí que el Josep, propietari d’aquest establiment, és
pagès de tota la vida, i ara vol
oferir tots els seus productes
i d’altres de proximitat al públic.

Melmelades, sucs, brou, maionesa, mostassa, gaspatxo...
productes artesanals i ecològics de qualitat

Els productes propis són
la carn de conill, l’oli d’oliva,
les verdures i alguna que altra fruita. Tot el demés, ho rep
de pagesos o cooperatives
del nostre voltant, però això
sí, tots ells de màxima quali-

Podeu trobar l’oli de producció pròpia, o bé també
l’ecològic, així com una gran varietat de vins

tat.
Els vins i caves que ofereix són tots de diferents cellers de la zona. Hi ha galetes
i dolços elaborats per l’Associació Alba de Tàrrega, així
com les melmelades, conserves i sucs artesans que s’elaboren a Balaguer. El corder
prové dels pastors que comercialitzen ells mateixos la
carn dels seus ramats. El pa,
la coca de samfaina, de vidre
o cocs, la coca de sucre, i la
xocolata, també hi són presents.
També hi trobem productes del moviment Slow
Food, amb la recuperació de
diferents varietats d’olives i
raïm per fer l’oli i el vi. També
hi trobem el brou, la maionesa, la mostassa, el gaspatxo i
un sense fi de varietats, la majoria d’elles amb el segell
d’ecològics i d’una gran qualitat.
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Lots de Nadal, ecològics, de
proximitat, i la possibilitat
d’afegir productes frescos
A banda de la venda
directa de tots els productes esmentats, el Rebost del Montsec està
especialitzat en cistelles
i Lots de Nadal personalitzats, a gust i necessitat de cada client.
D’aquesta manera es
poden muntar lots i cistelles per preus, per tipus
de productes, sense alcohol, de proximitat, ecològics, licors i vins de la
zona...
Cada un pot fer-se el
seu propi lot, ja que no
existeix res que sigui
estàndar. És qüestió de
triar i anar formant el lot
que més agradi, i sempre
amb un acurat assessorament dels productes

que trieu.
Com a novetat, per
aquest Nadal també oferirà Lots de Nadal amb
productes frescos, presentats en un envàs especial per mantenir en
perfectes condicions el
producte.
Lots de Nadal

El conill també és
de producció pròpia
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BREUS

Anuncis breus classificats
TREBALL
------------------------------------PROFESSORA nativa
dóna classes d’anglès:
repassos i classes de conversa en llengua anglesa.
Per particulars o grups
organitzats. Raó telèfon:
650422582.
------------------------------------S’OFEREIX senyora catalana, per cuidar nens,
jardins, netejar de pisos,
cases, escales i també
cuidar animals. Raó:
686300660.
------------------------------------CONSTRUCCIONS i REFORMES Germans Vidal
Guardiola. Teulades, façanes, banys, comunitats,
granjes, magatzems, cases antigues. Reformes
en general. Econòmic.
Raó telèfons: 973426180690921832.
------------------------------------ES DONEN classes d’anglès de primària i ESO.
Raó: 973445126.
------------------------------------SE OFRECE chica para
cuidar gente mayor o
niños. Con experiencia.
Interesados llamar al
teléfono: 638148552.
-------------------------------------

GRUP D’AUTOMOCIÓ,
precisa llicenciada en
Empresarials, Econòmiques o ADE, pel seu departament de Comptabilitat. No és necessari experiència. Interessats trucar al 973443121.
------------------------------------ES NECESSITA comercial que tingui experiència en el sector de la fusteria. Trucar de 09.00 a
13.30 h al 973450051.
------------------------------------IMMOBLES
------------------------------------ES VEN terreny zona Miranda. Parcel·la de 113 m2
per 35.000 e i parcel·la de
226 m2 per 65.000 e. Raó:
679606061.
------------------------------------ES VEN apartament, 1
hab., 1 terrassa, tot exterior, ascensor. Seminou.
Opció a mobles. Preu:
90.000 e (negociables).
Interessats trucar al:
629913202.
------------------------------------PÀRQUING tancat es lloga al c/ Dr. Fleming. 65 e/
mes. Raó telèfon:
973450407.
-------------------------------------

VENDA o LLOGUER de
pàrkings tancats al c/
Jaume Balmes, 11. Raó:
973446161-629310479.
------------------------------------LLOGUER de locals a Bellcaire d’Urgell, 55 m 2,
d’obra nova. Telèfon:
676996765.
------------------------------------ES LLOGA magatzem de
21m2 al c/ St. Pere Màrtir,
90 e/mes. Apartaments a
Camarasa, equipats i vistes al riu. Pàrking al c/
Urgell. Interessats trucar
als telèfons: 973447752639920281.
------------------------------------ES LLOGA pis de 110 m2,
a l’Av. Pere III, recent reformat, vistes al Segre,
totes les habitacions exteriors. Lloguer 350 e/
mes. Imprescindible bones referències. Raó:
649562809.
------------------------------------ES VEN dúplex a
Vallfogona de Balaguer,
150 m2+60m2 de terrasses. Nou a estrenar, a/a, insonoritzat, videoporter,
amb molts extres i vistes
immillorables. Raó telèfon: 679606061.
-------------------------------------

OPORTUNITAT, venda
de parcel·les aïllades
Balaguer, al costat del
col·legi Mont-roig. Entre
Raó:
380-750
m 2.
676996765.
------------------------------------VENDA de pàrkings, c/
Sant Jaume (entrada per
la Banqueta) a partir de
7.000 e, al c/ Barcelona,
72 a partir de 9.000 e. Raó
telèfon: 676116396.
------------------------------------ES LLOGA pàrking tancat, davant col·legi Carmelites. Raó: 973448273.
------------------------------------VENDA o lloguer casa a
Os de Balaguer de nova
construcció, per estrenar,
207 m 2 , 2 plantes,
gartage/traster, menjador-saló, cuina, bany,
aseo, 3 hab. dobles i una
amb bany. Molta llum.
Per entrar-hi a viure. Raó:
687750253.
------------------------------------VARIS
------------------------------------VENC taules i cadires de
menjador, en molt bon
estat. Interessats trucar al
telèfon: 973420029.
-------------------------------------

COMPRO monedes, bitllets antics, postals, fotos,
llibres, publicacions, còmics, cromos, llibres de
Festa Major i Fira, Grocs
(100 primers números),
qualsevol cosa relacionada amb Balaguer. Raó:
676803205.
------------------------------------LEÑAS MORENO, venta
de leña de clase
almendro y encina.
Mínimo 1.500 kgs.
Entrega a domicilio.
Razón: 622779668.
------------------------------------SE VENDE máquina de
coser Wertheim Zig Zag,
con mueble. Precio: 150
e. Telf: 616632804.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per posar anuncis en
aquesta secció de breus
classificats, adreceu-vos a
les nostres oficines al c/
Sant Lluís, 36-38 altell, al
telèfon 973448273 o visiteu
la nostra pàgina web, on
trobareu informació, tarifes i sortides:
www.revistagroc.com
-------------------------------------
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Telèfons útils
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
902 422242
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
--------------------------------------------------------------------------

Farmàcies

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

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.
CAMARASA
973420200

CASTELLÓ DE FARFANYA
ARASA PLA, G.

973428070

------------------------------------------------------------------LA SENTIU DE SIÓ
MONTSERRAT MIRATS

973424151

------------------------------------------------------------------LES AVELLANES
RÚBIES PRAT, NÚRIA

605010097

------------------------------------------------------------------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 15 de setembre
a les 8 de la tarda del 22 de setembre
SALA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 22 de setembre
a les 8 de la tarda del 29 de setembre
MARCH
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 29 de setembre
a les 8 de la tarda del 6 d’octubre
ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pintura i Decoració

Qualitat i dedicació,
els nostres distintius
Pedro Garanto Fillat
C/ Tàrrega, 51 F • BALAGUER
Tel. 699 949630

SORTIDES
LLEIDA
05.50 (1)(2)
07.15
09.10
11.45
13.45
15.15
17.55
20.30 (3)
LA POBLA
06.40 (4)
12.56
18.05

ARRIBADES
BALAGUER
06.13
07.44
09.39
12.14
14.19
15.44
18.24
20.59
BALAGUER
08.00
14.16
19.25

(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) Els dies 25 i 26 de desembre i 1 de gener, només circula enre Lleida i Balaguer.

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

Farmàcies de torn de Balaguer

REHABILITACIÓ DE FAÇANES

ARRIBADES
LLEIDA
06.49
08.30
10.19
12.54
14.46
16.29
18.59
19.55
LA POBLA
11.00
15.40
22.20

973586466

------------------------------------------------------------------TRIBÓ ALCOBÉ, M.

Horari de trens
SORTIDES
BALAGUER
06.20 (1)
08.00 (4)
09.50
12.25
14.16
16.00
18.30
19.25
BALAGUER
09.39
14.19
20.59 (3)

Horari d’autobusos
SORT.
DESTINACIÓ
CALENDARI
06.10
BARCELONA
feiners
07.55
“
diari
19.44
“
diumenge
19.55
“
diari
19.00 UAB BELLATERRA diumenges lectius
06.10
TÀRREGA
feiners
07.10
"
feiners
07.50
"
de dill. a div. feiners
12.00
"
feiners
15.00
"
feiners
19.30
"
feiners
19.44
"
diumenges
07.40
LLEIDA
feiners
07.45
"
feiners
07.48
"
feiners
07.55
"
dim, dime, diven.
08.00
“
dill., dij., diven.
09.15
“
feiners
10.45
"
diumenge
10.50
"
de dill. a div. feiners
12.00
“
de dill. a div. feiners
13.10
“
de dill. a div. feiners
13.30
“
de dill. a div. feiners
13.59
“
feiners
14.45
“
de dill. a div. feiners
15.15
“
de dill. a div. feiners
15.18
“
de dill. a div. feiners
18.05
“
diari
19.10
“
de dill. a div. feiners
09.50
SEU D'URGELL
diari
18.20
“
diari
09.50
PUIGCERDÀ
diari
13.35
SOLSONA dill., dima., dij., div.
16.35
“
divendres
09.50
PONTS
diari
13.35
“
de dill. a div. feiners

SORT.
16.35
19.50
09.48
17.23
13.17
19.44
19.47
07.00
09.48
14.00
17.00
17.23
11.05
18.05
08.25
12.00
12.45
15.15

DESTINACIÓ
CALENDARI
PONTS
divendres
“
de dill. a div. feiners
ESTERRI D'ÀNEU
diari
“
diari
AGRAMUNT
feiners
“
diumenge
“
de dill. a div.
ÀGER
feiners
“
feiners
“
dime., div., dis.
“
dill., dima., dij.
“
feiners
LES
diari
“
diari
ALMENAR
de dill. a div. feiners
“
dissabtes
“
dissabtes
“
de dill. a div. feiners

SORT. LLEIDA-BALAGUER
CALENDARI
07.00
de dill. a div. feiners
07.45
de dill. a div. feiners
09.10
feiners
09.15
diari
10.00
de dill. a div. feiners
11.00
feiners
11.10
de dill. a div. feiners
12.30
feiners
13.00
de dill. a div. feiners
14.10
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
20.00
de dill. a div. feiners

Comunitats | Pàrquings | Oficicines
Establiments comercials | Col·legis
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Neteges fi d’obra
Neteges en general
Vidres | Rètols
Neteja de catifes i moquetes
Poliment i abrillantament de terra
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