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Què en penseu?...
Josep M. Simon i Auberni
-------------------------------------------------

Aquesta setmana comencem una nova edició de la Festa
Major de Balaguer. Un any més els gegants, els concerts,
les sardanes, l�esmorzar de germanor o els focs ens faran
gaudir de la nostra festa. Gaudirem amb la família i els amics,
i ens retrobarem amb veïns i veïnes o companys i
companyes de classe o de feina que fa temps que no veiem.

Malauradament, des de fa un parell d�anys segur que
moltes de les converses que tenim durant la Festa Major
giren entorn la crisi. I no és per menys. Cada cop més gent
de Balaguer està a l�atur, i el nombre d�empreses i comerços
que tanquen és més elevat.

Cada cop més famílies de Balaguer tenen més dificultats
per poder pagar el lloguer abusiu o la hipoteca indecent a
finals de mes. I aquestes famílies avui ja no tenen ni l�opció
de vendre el pis perquè deuen més del que val. I la cosa no
fa pinta de millorar en breu.

Però la crisi també ens diu que la nostra Festa Major
cada cop haurà de ser més austera, i haurà de ser per anar
poc a poc a un nou model de festa.

On no arriben els diners per portar les primeres figures
del panorama musical, hi pot arribar la imaginació i les ganes
de participar de la gent de Balaguer. Hem de dir que la Festa
ha guanyat, i encara ho pot fer més, en participació
ciutadana, i per això confiem què cada any la Festa Major
serà millor.

En qualsevol cas, aquest any aprofitem el que tenim i
arraconem els problemes, que estem de Festa Major.

Bona Festa Major!!

Bona Festa Major!!

Un dels reptes més
difícils d�aconseguir és
saber trobar l�equilibri entre
nedar contra corrent i deixar-
se dur per les tranquil·les o
més o menys enfurismades
aigües. Aquest és el dilema
en què ens trobem la majoria
dels pares amb fills en edat
de creixement. Qui prefereix
la vida fàcil optarà per deixar-

se dur. Però, cal tenir en
compte que ni unes  són tan
calmoses, perquè poden
només ser-ho d�aparença, ni
les altres, tan virulentes, ja
que la percepció es
distorsiona fàcilment. La
imatge del Sant Crist és,
segons la llegenda,
l�exemple més clar de nedar
contra corrent. No ens
ensenya a ser diferents de la
resta de mortals ni a portar
la contrària. Amb la seva
manera d�arribar, va mostrar

als balaguerins d�aquell
moment, i va deixar com a
llegat, un testimoni de
fortalesa, de lluita i de
sacrifici. Uns valors o virtuts
que malgrat, darrerament,
hagin estat força démodés,
ara ens els exigeixen de
qualsevol banda. Al poble
no li toca altra remei, però
els governants, començant
pels més propers, assumiran
aquest repte?... Bona Festa
Major!
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>> DISSABTE dia 5

12 h. Inauguració de l�exposició de
pintures de Perico Pastor, a la sala
d�exposicions del Grup d�Art 4.
15.30 h. 1r Campionat de botifarra
�Festes del Sant Crist�, al col·legi Àngel
Guimerà.
16.30 h. XXXI Cursa Atlètica �Ciutat de
Balaguer�, sortida des de la nova
passarel·la.
22 h. Obra de teatre �La gàbia de les
boges�, a càrrec del GER, al Teatre.
23 h. Concert amb  els grups Manel,
Antònia Font i Mine, al pavelló Inpacsa.

>> DIUMENGE dia 6

9 h. Concurs de pesca de Festa Major,
als marges del riu Segre.
19 h. Obra de teatre �La gàbia de les
boges�, a càrrec del GER, al Teatre.

>> DIMARTS dia 8

10 h. Tradicional Ofrena Floral de tots
els nens i nenes de la ciutat. Trobada a
la Pl. Mercadal i recorregut fins al
Santuari, acompanyats pels gegants i
la Cucafera amb la xaranga La
Cremallera.

     >>>

Balaguer estarà de festa del 5 al 13 de
novembre, en honor al Sant Crist

Del 5 al 13 de novembre,
Balaguer reviurà una nova
edició de la Festa Major de-
dicada al patró de la ciutat,
el Sant Crist. Des del dissab-
te 5 a la tarda amb la Cursa
del Sant Crist, fins al diu-
menge 13 al vespre, amb el
ball fi de festa, passant pel
fabulós espectacle pirotèc-
nic del Castell de Focs, a càr-
rec de la prestigiosa Pirotèc-
nia Igual, que enguany es
tornarà a disparar des de la
nova passarel·la peatonal, i
amb una gran quantitat d�ac-
tivitats, actes i esdeveni-
ments, culturals, lúdics, es-
portius, socials i religiosos

copsaran la vida social dels
ciutadans de la capital de la
Noguera.

Serà una setmana d�in-
tenses emocions per als ba-
laguerins. Els més petits
gaudiran de les populars fi-
retes i de les diferents balla-
des de gegants i capgros-
sos, així com els diferents
actes infantils programats.

La cursa atlètica del Sant Crist

Els joves podran gaudir
dels diferents concerts que
s�oferiran diàriament a la
Carpa Jove, ubicada al car-
rer Noguera Pallaresa, men-
tre que tots els amants del
ball gaudiran amb les millors
orquestres durant les sessi-
ons de ball de tarda i nit a
l�envelat ubicat al nou pave-
lló polivalent als antics ter-
renys d�Inpacsa.

A més, els tradicionals
actes religiosos del dia 9 de
novembre, Festa del Sant
Crist, el Concurs Nacional de
Colles Sardanistes, i la gran
quantitat d�activitats espor-
tives que es presenten du-
rant el cap de setmana, or-
ganitzats pels diferents
clubs de la ciutat: atletisme,
escacs, futbol, bàsquet, ten-
nis taula, pesca, petanca, bi-
llar i bitlles centraran l�activi-
tat esportiva dels dies de la
Festa Major de Balaguer.

Els gegants de Balaguer

Actes culturals, lúdics,
religiosos, infantils i
esportius conformaran
la programació de la
Festa Major 2011
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>> DIMARTS dia 8

11 h. Ballada de gegants i la Cucafera a
l�esplanada del Sant Crist i actuació del
grup d�animació La Cremallera.
11.30 h. Ofrena Floral del primer equip
del C.F. Balaguer.
12.30 h. Repic de general de campanes,
anunciant l�inici de les festes.
17 h. Ofrena Floral de la Gent Gran, al
Reial Santuari del Sant Crist.
20 h. Inauguració de l�exposició �El
mercat de Balaguer. La mirada dels
artistes�, a l�Ajuntament.
20.30 h. Pregó de festes a la sala d�actes
de l�ajuntament. Gran batucada com a
inici de les festes a la Plaça Mercadal,
davant de l�Ajuntament, a càrrec del
grup local de percussió Bandelpal.

>> DIMECRES dia 9

10.15 h. Sortida des de l�Ajuntament de
la Corporació Municipal, cap al Santuari
del Sant Crist, acompanyats pels
Macers, Gegants i Capgrossos i la Banda
de Música d�Igualada.

     >>>

El Concurs Nacional de Colles
Sardanistes arriba a la 50ena edició

Concurs de colles sardanistes

Un dels actes més popu-
lars i tradicionals de la Festa
Major del Sant Crist de
Balaguer, que enguany arri-
ba a la seva 50ena edició, és
el Concurs Nacional de Co-
lles Sardanistes organitzat
pels grups sardanistes de
Balaguer i que acull colles
sardanistes d�arreu de
Catalunya, que acudiran, un
any més a la Plaça del Mer-
cadal, per participar en el
darrer concurs de la tempo-
rada, sota les notes musicals
de la prestigiosa Cobla
Mediterrànea.

El Concurs Nacional de
Colles Sardanistes es cele-
brarà el diumenge 13 de no-
vembre a partir de les 12 del
migdia a la Plaça del Merca-
dal amb la participació de
més de trenta colles.

La capital de la Noguera acollirà el darrer dels
concursos de la temporada amb la participació de
colles sardanistes d�arreu de Catalunya
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>> DIMECRES dia 9

11 h. Missa solemne al Reial Santuari
del Sant Crist, presidida per Joan Enric
Vives.
Tot el dia, I Campionat de Paintball
Street Balaguer, al carrer Noguera
Pallaresa, al costat de la Carpa Jove.
12 h. Animació infantil amb la
companyia Sidral a la Pl. Mercadal.
12.45 h. Ballada de gegants i
capgrossos a la Pl. Mercadal, davant
de l�ajuntament, acompanyats per la
Banda de Música d�Igualada.
13 h. Ballada de sardanes a càrrec de
la Cobla Orquestra Maravella, a la Pl.
Mercadal.
17.30 h. Concert de festa major amb
l�Orquestra Maravella, a Inpacsa.
17.30 h. Pallassos amb la representació
de l�obra Giralluna a càrrec del clown
Marcel Gros, al Teatre.
19.30 h. Ball de tarda amb l�orquestra
Maravella, al pavelló Inpacsa.
23 h. Ball de nit amb l�Orquestra
Maravella, al pavelló Inpacsa.
24 h. Nit del jovent amb la festa Redbull
amb carpes i cotxe equipat amb cabina
de Dj i 3 Dj�s locals, al c/ Noguera
Pallaresa.

>> DIJOUS dia 10

Tot el dia, 2a part del I Campionat de
Paintball Street Balaguer, al c/
Noguera Pallaresa, al costat de la Carpa
Jove.      >>>

Les ballades de gegants i actuacions
infantils omplen la Festa dels menuts

El proper dimarts 8 de
novembre, els gegants i cap-
grossos de Balaguer acom-
panyaran als escolars de la
ciutat en l�Ofrena Floral.

El dimecres sortiran a
partir de les 10.15 h, acom-
panyant a les autoritats des
de l�Ajuntament fins al San-
tuari del Sant Crist per anar
a la Missa, i posteriorment
faran una ballada des de la
Plaça de Sant Salvador fins
al Mercadal, i el diumenge
13 de novembre sortiran al-
tre cop fent un recorregut
per diferents carrers i places
de Balaguer.

D�altra banda, el dijous
10 de novembre, d�11 a 13
hores, la Colla Gegantera or-
ganitza el taller �Fem la sa-
marreta Gegantera�, al vestí-
bul de l�Ajuntament.

Durant la Festa Major hi
haurà diferents actuacions
infantils que començaran el
dimecres, 9 amb la Compa-
nyia Sidral amb l�espectacle
�Interaccions amb el públic�,
i a partir de les 17,30 hores i
al Teatre Municipal es repre-
sentarà l�obra �Giralluna�, a
càrrec del clown Marcel
Gros.

El dijous a la tarda, es
farà la projecció de la pel·-
lícula �Els barrufets� al Tea-
tre Municipal, a partir de les
6 de la tarda, mentre que el
divendres 11 a partir de les
12 del migdia, i al Molí de
l�Esquerrà, hi haurà el grup
d�animació infantil Alea Tea-
tre, amb l�espectacle �Anem

El drac amb els gegants de Balaguer

Durant tots els dies de les Festes del Sant Crist
2011, els més menuts gaudiran d�una àmplia
programació de teatre, pallassos i música

de Viatge�, un viatge en tren
fent la volta al món.

Les actuacions infantils
de la Festa del Sant Crist
2011, continuaran el dissab-
te 12 de novembre a la tarda,
al Molí de l�Esquerrà amb
l�actuació del grup La Tresca

i la Berdesca, amb l�especta-
cle �Zum�, i s�acabaran el
diumenge 13, a la tarda, a
partir de les 17,30 hores, al
Teatre Municipal amb la re-
presentació de l�obra infan-
til �La Cigala i la formiga�, a
càrrec del grup Xip Xap.
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>> DIJOUS dia 10

11 h. Celebració de la Missa al Santuari
del Sant Crist, per l�arquebisbe Joan
Enric Vives.
11 h. Visita guiada per l�Església de
Santa Maria i Muralla. Trobada a la pl.
Cecília de Cominges.
11 a 13 h. Taller didàctic organitzat per
la colla gegantera �Fem la samarreta
gegantera�, a l�ajuntament.
12.30 h Inauguració de l�exposició
�L�Arquitectura vehicle de modernitat:
Balaguer anys 60�, al Museu.
13 h, Ballada de sardanes amb la
Bellpuig Cobla, a la Pl. Mercadal.
17.30 h Concert amb l�Orquestra Nueva
Alaska, al pavelló Inpacsa.
18 h Cinema infantil amb la projecció
de la pel·lícula �Els barrufets�, al Teatre.
19.30 h Ball llarg de tarda-nit amb
l�Orquestra Nueva Alaska, al pavelló
Inpacsa.
20 h Mostra de Música de Cambra, a
càrrec dels alumnes de l�Escola
Municipal de Música de Balaguer, al
centre cívic del c/ Miracle.
22 h Sopar de jovent a la carpa jove
amb l�actuació del monologuista
Peyu, amb l�espectacle �Jo tinc un
amic...� i actuació dels DJ�s locals.

Les orquestres seran les protagonistes
de l�envelat durant la festa major

Les millors orquestres
del panorama musical cata-
là, estaran presents, un any
més a les Festes del Sant
Crist de Balaguer.

L�envelat obrirà les seves
portes el dimecres 9 de no-
vembre amb l�orquestra
Maravella que iniciarà la Fes-
ta d�enguany amb el concert
i les sessions de ball de tar-
da i ball de nit.

El dijous 10, serà l�Or-
questra Nueva Alaska, la res-
ponsable del concert de tar-
da i ball llarg de tarda. El dis-
sabte actuarà l�Orquestra La
Dama i el diumenge 13 tan-
carà la festa l�Orquestra
Nueva Etapa.Orquestra Maravella

El Castell de Focs a càrrec de la
Pirotècnia Igual tancarà la Festa Major

El diumenge 13 de no-
vembre, a partir de les 21
hores, la prestigiosa Pirotèc-
nia Igual oferirà un especta-
cle pirotècnic al marge es-
querre del riu Segre, a la vora
de la nova passarel·la, que
omplirà de llum i sò la nit de
la capital de la Noguera.

Un dels espectacles més
tradicionals i més esperats
pels balaguerins, durant les
Festes del Sant Crist de
Balaguer, i que com cada any
donen per acabats els actes.

El pavelló Inpacsa acollirà, com ja és habitual,
l�envelat amb els concerts i sessions de ball

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

Mercedes-Benz

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

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

>> DIVENDRES dia 11

12 h. Animació infantil amb el grup Alea
Teatre, amb l�espectacle �Anem de
viatge�, al Pavelló Molí de l�Esquerrà.
12 h. Campionat local de Bitlles, a les
pistes de petanca del Molí de l�Esquerrà.
18.30 h. Ball de la gent gran amb el grup
Banda Sonora a Inpacsa.
21.30 h. Monta en concert, (Manel
Montañés i Xavier Monge), al centre
cívic del C/ Miracle.
24 h. Nit del Jovent amb el Gitano de
Balaguer i el grup de versions
Tremendos, a la carpa del c/ Noguera
Pallaresa.

>> DISSABTE dia 12

9 h. Torneig infantil d�escacs �memorial
Pijuan�
9 h. Campionat de petanca a la pista del
Molí de l�Esquerrà.
09.30 h. �Si vols esmorzar bé...Vine a
Balaguer�, tradicional esmorzar de
germanor amb coca amb samfaina,
cervesa i sucs de fruita a la Pl. Mercadal.
09.30 h. Partits de bàsquet consecutius
durant tot el dia, al poliesportiu,
categoria preinfantil femení, cadet
femení, sènior A i B masculí.
10 h. Partits de futbol consecutius
durant tot el dia al Camp Municipal
d�Esports de Balaguer, categoria
benjamí B masculí, aleví B masculí,
femení, amateur.

     >>>

La Guardia i Tremendos actuaran a la
Carpa Jove durant la Festa Major 2011

Durant la Festa Major
2011, la Carpa Jove s�instal·-
larà al carrer Noguera Palla-
resa, a la vora de la bàscula
municipal, per tal d�acostar-
la a la zona de pubs i locals
d�oci de la capital de la No-
guera.

La carpa obrirà les seves
portes el dimecres 9 de no-
vembre a partir de les 12 de
la nit amb la Nit de Jovent,
amb la Festa Red Bull amb
carpes i cotxe equipat amb
cabina de DJ, i la interven-
ció de tres Dj�s locals.

La Festa Jove continua-
rà el dijous 10 de novembre
amb el sopar de jovent a la

carpa amb l�actuació del
monologuista Peyu amb
l�espectacle �Jo tinc un
amic...�, i actuació dels DJ�s
locals.

El divendres torna la mú-
sica en directe a la carpa,
amb l�actuació de El Gitano
de Balaguer i el grup de ver-
sions Tremendos i tancarà
les portes el dissabte al ves-

Tremendos actuarà el divendres 11 de novembre

pre, amb el concert del grup
La Guardia i del grup bala-
guerí Hot Numbers.

Tots els actes, a excep-
ció el sopar del jovent són
totalment gratuïts.

També cal destacar, que
durant el dimecres i dijous
durant tot el dia, i al costat
de la carpa jove, es farà el
Primer Campionat de
Paintball Street Balaguer. El
preu de la inscripció al cam-
pionat és de 80 euros per
equip (4 persones per
equip), amb un màxim de
40 equips. Les inscripcions
s�han de fer als pubs, Borée,
Umm, Zeppelin, Gooar,
Sixty, Tirgyp�s i La Vita.

Tots aquells que esti-
guin interessats en apuntar-
se al sopar de jovent, ho han
de fer, també, en aquests lo-
cals ubicats al Passeig de
l�Estació.

La Guardia el dissabte 12 de novembre

La Carpa Jove
s�instal·larà al carrer
Noguera Pallaresa, per
acostar-la a la zona de
pubs i locals d�oci
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>> DISSABTE dia 12

12.30 h. Partit de futbol sala consecutius
durant tot el dia, categoria juvenil, el
Balaguer B, el Balaguer A, al
poliesportiu.
13 h. Lliurament del premi Encarnació
Vilà, a l�escola Àngel Guimerà i
lliurament dels premis escolars
�Memorial Pijoan� a l�ajuntament.
13 h. Lliurament dels premis de Petanca
i Bitlles a les mateixes pistes del Molí
de l�Esquerrà.
16.30 h. Simultànies d�Escacs amb el
Gran Mestre Levan Aroshidze al
vestíbul de l�Ajuntament.
17.30 h. Concert de festa major amb
l�Orquestra La Dama, al pavelló
d�Inpacsa.
17.30 h. Animació infantil amb el grup
�La Tresca i la Berdesca�, amb
l�espectacle ZUM, al Molí de l�Esquerrà.
19.30 h. Ball de tarda amb l�Orquestra
La Dama, al pavelló Inpacsa.
21 h. Monta en concert, (Manel
Montañés i Xavier Monge), al centre
cívic del C/ Miracle.

     >>>

Les firetes i atraccions infantils
s�instal·laran a la vora de l�envelat

Les Firetes

El recinte de les firetes,
ubicat al davant del pavelló
polivalent a la zona
d�Inpacsa, omple de llum i
color la ciutat de Balaguer
durant la tarda-nit de qual-
sevol dels dies de la Festa, i
els cavallets, els cotxes de
xoc, les muntanyes russes i
el popular tren de la bruixa,
les tómboles i barraques de
tir i tot tipus d�atraccions,
intenten atreure tota aquella
gent que es passeja, obser-
vant els més petits.

Les firetes estaran
instal·lades des d�aquest
cap de setmana i fins el di-
lluns 14 de novembre.

Les parades d�artesania
que habitualment es col·-
locaven a la vora del pavelló
Inpacsa, enguany s�instal·-
laran al llarg del passeig de
l�Estació.

Les parades d�artesania, que habitualment
s�instal·laven a la vora del pavelló d�Inpacsa,
enguany s�instal·laran al Passeig de l�Estació
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>> DISSABTE dia 12

22 h. Teatre amb la representació de
l�obra �Live� a càrrec de Xuriguera &
Faixedas (Ex-Teatre de Guerrilla), al
Teatre.
23.30 h. Gran ball de nit amb l�Orquestra
La Dama, al pavelló Inpacsa.
24 h. Nit del Jovent amb el concert de
La Guardia, i el grup local Hot
Numbers, a la carpa Jove, ubicat al
carrer Noguera Pallaresa.
02 h. Exposició de fotografia �Recull
fotogràfic de Lorca� de Salvador
Gabarrella. Recital de poesia i xocolata
amb coca, sota el  pont Nou.

>> DIUMENGE dia 13

10 h. Partit de futbol sala, categoria
femení entre el CE Vedruna i UE
Tàrrega, al poliesportiu.
11 h. Final del 4rt Campionat de Billar
a tres bandes �Ciutat de Balaguer�, al
casal de la Gent Gran.
11 h. Mostra de bonsais, al vestíbul de
l�ajuntament, fins a les 20 h.
11.15 h. Partit de futbol sala, categoria
femení entre CFS Balaguer i
Torreserona al poliesportiu.

     >>>

�Si vols esmorzar bé, viné a Balaguer�,
el proper dissabte 12 de novembre

A partir de dos quarts de
deu del matí del proper dis-
sabte  12 de novembre, i com
ja és tradicional des de fa
molts anys, es començaran
a repartir un total de més de
200 quilos de coca de sam-
faina i 60 quilos de coca de
sucre, elaborada pels pastis-
sers de la nostra ciutat, jun-
tament amb 60 litres de cer-
vesa  i 150 litres de sucs de
fruita en el decurs de l�Es-
morzar de germanor de la
Festa Major, tot coincidint
amb la celebració del mer-
cat setmanal a la plaça del
Mercadal i la dita �Si vols
esmorzar bé, vine a
Balaguer�.Esmorzar de germanor

Les autoritats locals assistiran a la
Missa al Reial Santuari del Sant Crist

El dimecres 9 de novem-
bre, festivitat del Sant Crist,
patró de la ciutat, les autori-
tats locals es dirigiran, acom-
panyats dels gegants i cap
grossos i la Banda d�Iguala-
da, cap a la Missa Solemne,
presidida pel Bisbe d�Urgell,
Joan Enric Vives, al Reial
Santuari del Sant Crist de
Balaguer.

En acabar les autoritats
presidiran el Ball de Gegants
i capgrossos a la Plaça del
Mercadal.

La Plaça del Mercadal acollirà un any més el
popular i tradicional esmorzar de germanor

Missa al Reial Santuari del Sant Crist

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
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Manel, Antònia Font i Mine, amenitzen
el concert jove de la Festa Major 2011

El proper dissabte 5 de
novembre, arriba el concert
jove de la Festa Major 2011,
a partir de les 11 del vespre,
al Pavelló Inpacsa, amb els
grups Manel, Antònia Font i
Mine.

Manel és un grup de
música de Barcelona que
canta en català. Les seves
cançons mesclen el pop
amb música folklòrica. Van
llançar el seu primer disc al
mercat l�any 2008, titulat �Els
millors professors
europeus�, i el segon, �10
milles per veure una bona
armadura�, va veure la llum
el 2011. Segons alguns

crítics tenen elements en
comú amb altres artistes
catalans com Jaume Sisa,
Pau Riba o Antònia Font.

Antònia Font és un grup
format el 1997 a Mallorca.  La
música es caracteritza pel
seu to festiu i lletres
fantàstiques. Temes
habituals en la seva música
són l�espai, l�astronomia,

El grup Antònia Font al Concert Jove del dissabte 5 de
novembre

l�astronàutica, la robòtica, el
mar... temes molt allunyats,
en general, als habituals en
la majoria de grups. Sovint
estableixen un joc entre
aquests temes i els
quotidians i propers, per
destacar així el constant
entre una perspectiva local,
global i universal.

Se�ls classifica
habitualment com un grup
de pop, encara que ells
manifesten que en
compondre les cançons no
tenen «prejudicis d�estil» i
que això és una cosa que
sovint surt espontàniament.
El compositor del grup és
Joan Miquel Oliver, que
alhora és el guitarrista.
També ha editat discos en
solitari i compon per a altres
grups.

Aquets són els grups que
encetaran els actes de la
festa major pel jovent.

Manel actuarà el dissabte 5 de novembre

El Concert  jove es farà
el dissabte 5 de
novembre, a partir de
les 11 de la nit al
pavelló Inpacsa

>> DIUMENGE dia 13

11.30 h. Ballada de gegants i
capgrossos acompanyats per la
Cucafera i els grallers de Balaguer, per
diferents carrers de la ciutat. Sortida
des de la Pl. Mercadal.
12 h. Concurs Nacional de colles
sardanistes. Final del campionat de
Catalunya Gran, amb la Cobla
Mediterrània, a la Plaça Mercadal.
12 h. Partits de tennis taula masculí
entre CTT Balaguer i CTT Vendrell, al
pavelló Molí de l�Esquerrà.
17 h. Partit de futbol categoria 3a divisió
catalana entre el CF Balaguer i FC Sant
Boià al Camp Municipal d�Esports.
17.30 h. Concert de festa major amb
l�Orquestra Nueva Etapa, al pavelló
Inpacsa.
17.30 h. Teatre infantil de l�obra  �La
cigala i la formiga�, a càrrec del grup
Xip Xap, al Teatre Municipal.
19 h. Ball llarg de tarda-nit amb
l�Orquestra Nueva Etapa, a Inpacsa.
21 h. Castell de focs artificials a càrrec
de la pirotècnia Igual, des de la Nova
Passarel·la.
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Firauto 2011 tanca les seves portes
amb la venda de més de 30 vehicles

Unes 5.000 persones van
visitar el passat cap de set-
mana del 15 i 16 d�octubre,
el certamen Firauto de
Balaguer, la fira dedicada al
vehicle d�ocasió.

L�alcalde de Balaguer,
Josep Maria Roigé, i el regi-
dor de Promoció Econòmi-
ca, Toni Velimelis, van ser els
encarregats de clausurar
aquesta fira, destacant nova-
ment la bona acollida del
certamen, tant entre el pú-
blic com entre els expositors.

En aquest sentit, els ex-
positors van fer-ne un balanç
molt positiu, ja que durant
el cap de setmana es van
vendre més de 30 vehicles,
als que s�hi hauran d�afegir
les vendes que s�han tancat
o es tancaran els dies poste-
riors a la Fira.  La totalitat delsEs van vendre una trentena de vehicles

Durant tot el cap de setmana han visitat la Fira més
de cinc mil persones vingudes d�arreu de les
comarques de Lleida i de Osca, majorment

expositors han manifestat
que esperen repetir la seva
assistència en l�edició de
l�any vinent.

Finalment, Roigé va res-
saltar que la qualitat i total
garantia que ofereixen els
cotxes de segona mà fa que,
en temps de crisi, els com-
pradors optin per aquest ti-
pus d�oferta.

Firauto un any més, va

Firauto va comptar amb més de 5.000 visitants

oferir una àmplia oferta de
vehicles d�ocasió, amb
preus que oscil·len entre els
1.500 i els 30.000 euros.

Enguany, que s�arribava
a la 20ena edició d�aquest
certamen, hi van participar
un total de 16 expositors, la
majoria d�ells de  concessio-
naris de la comarca de la No-
guera i alguns dels voltants
de la ciutat.
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Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 973 448 332

Pl. Mercadal, 37 1r-3a � BALAGUER

Clausura del programa de Noves Cases
per a nous oficis amb 25 alumnes

Balaguer celebrà l�acte
de clausura del projecte No-
ves Cases per a Nous Oficis
2010 que ha permès la for-
mació de 25 joves en situa-
ció d�atur. Durant un any,
aquests nois i noies d�entre
16 i 24 anys han rebut for-
mació teòrica i pràctica so-
bre electricitat, assistència
social i sensibilització ambi-
ental.

Durant aquest període
han tingut un contracte
laboral de formació pel qual
han rebut una remuneració
equivalent al 75% del salari
mínim interprofessional.
L�objectiu de la Casa dels
Oficis és aconseguir que
l�alumnat assoleixi els
coneixements, actituds i
habilitats per desenvolupar
un ofici.

A banda de la formació
tècnica, els alumnes han
rebut formació bàsica
consistent en classes de
suport per l�obtenció del
graduat en Educació
Secundària.

Durant els sis primers
mesos del curs, l�alumnat va
rebre formació teòrica i
pràctica a la seu de la Casa
d�Oficis, per la que han estat
compensats amb una beca
del departament de Treball.
La resta del curs han realitzat
les pràctiques de
perfeccionament participant
en diferents treballs i serveis
al municipi de Balaguer.

Clausura del projecte Noves Cases per a nous Oficis

L�ajuntament ha
firmat convenis amb cinc
entitats i el consell
comarcal per tal de
promoure la formació de
persones desocupades.
Es tracta d�un nou
projecte dins l�àmbit de
Treball als Barris, que
persegueix la inserció
laboral de persones
desocupades tot
millorant-ne la seva

qualificació. El programa
està cofinançat per Servei
Català d�Ocupació i el
Fons Social Europeu i
preveu formar persones
en l�especialitat d�auxiliar
d�assistència social.

Les entitats que
participen en aquest
projecte contribueixen a la
formació laboral dels
alumnes integrant-los
durant un període d�entre
sis mesos a un any en la
seva plantilla.    Un cop
firmats els convenis
l�ajuntament enviarà la
sol·licitud al Servei
d�Ocupació de Catalunya
per poder desenvolupar
un any més el projecte.

L�Ajuntament firma un
conveni per la formació de
persones en atur

Signatura dels convenis

El conveni s�ha signat
amb cinc entitats de
la capital de la
Noguera i el Consell
Comarcal

Durant un any, 25 joves d�edats compreses entre els
16 i els 24 anys han rebut formació teòrica i
pràctica en diferents oficis
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Càritas ofereix tallers de cuina, neteja
i tasques de la casa durant 3 mesos

Càritas d�Urgell està rea-
litzant el segon  curs de la
llar amb 12 participants.
Aquest curs que té una du-
rada de tres mesos consta
de diferents tallers:  cuina,
neteja i tasques de la llar.

L�11 d�octubre  va comen-
çar el curs de cuina, impartit
per voluntaris de Càritas i  pel
pastisser Pepe Daza, que de
manera voluntària ensenya-
rà als alumnes a fer reboste-
ria i canapès.

Aquest curs, que està
emmarcat dins el projecte
Activa�t i cofinanciat pel
Fons Social Europeu,
finalitzarà al mes de
desembre.Taller de cuina amb Pepe Daza

32 persones aconsegueixen el
certificat de manipuladors d�aliments

El passat 14 d�octubre,
va tenir lloc l�entrega de cer-
tificats del Curs de Manipu-
lador d�aliments a l�Oficina
Jove de Balaguer.

L�alcalde de Balaguer,
Josep Maria Roigé, i el
regidor de Joventut, Guifré
Ricart, van assistir a l�entrega
dels certificats que acrediten
als 32 alumnes que han
realitzat el curs, com a
treballadors qualificats per
manipular tot tipus
d�aliments.

Pepe Daza dirigeix el curs de rebosteria, dins del
taller de cuina organitzat per Càritas

L�ajuntament de
Balaguer ha destinat
2.596 euros a la neteja de
15 abocadors incontro-
lats ubicats prop de diver-
sos camins rurals del
municipi.

Al respecte l�alcalde,
Josep Maria Roigé, ha
lamentat que tot i
disposar d�una
deixalleria, alguns
ciutadans continuen
dipositant residus de la
construcció, mobles i

electrodomèstics vells,
material tèxtil o cartrons
als marges dels camins
rurals.

Per aquest motiu, ha
instat a utilitzar aquest
servei, que, a més a més,
l�ajuntament reforça amb
una deixalleria mòbil que
instal·la de forma rotativa
als diferents barris de la
ciutat. Roigé recorda que
la mala gestió dels residus
per part d�alguns
ciutadans suposa un cost
important per les arques
municipals, que encara
seria molt més gran si
aquesta tasca no la fessin
els operaris de la brigada
municipal. La neteja de
camins s�ha dut a terme
entre els mesos de
setembre i octubre.

L�Ajuntament neteja 15
abocadors incontrolats de
deixalles i residus

Abocadors incontrolats

S�han netejat una
quinzena d�abocadors
incontrolats en
diversos camins rurals
del municipi

Lliurament dels certificats
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Creu Roja presenta les seves línies de
treball en la Trobada Provincial a Balaguer

El passat 22 d�Octubre
va tenir lloc a Balaguer la XV
Trobada Provincial de
Voluntariat de Creu Roja.
Durant l�acte es va presen-
tar la nova Presidenta,
Pepita Sotelo que va expo-
sar a grans trets les dife-
rents línies de treball que té
actualment la Creu Roja que
són: Ocupació, projecte des-
tinat a persones aturades
especialment dirigit a atu-
rats/des de llarga durada i
situacions que presentin al-
guna vulnerabilitat especial
com poden ser les famílies
monoparentals o aquelles
unitats en que els dos mem-
bres estan a l�atur. Es realit-
za un pla de treball individu-
alitzat i intermediació amb
empreses.

Atenció a Col·lectiusActivitats de Creu Roja a Balaguer

Creu Roja treballa, especialment en temes
d�ocupació, d�atenció a col·lectius vulnerables i
immigrants, projecte Àgape, joventut i gent gran

vulnerables-immigrants, on
es dona informació i orien-
tació sobre recursos de la
ciutat i també es valora la
possibilitat d�ajuts o d�ac-
cés al projecte d�Aliments
Solidaris (Àgape) o altres
projectes que puguin ajudar
a cada persona a millorar la
seva situació personal.  Un
grup de voluntaris ,cada dia
realitza també pel col·lectiu
de persones immigrades
classes de cultura i llengua
catalana, castellana i infor-

màtica.
Aliments Solidaris (Àga-

pe), en la que Creu Roja es
una de les tres entitats ges-
tores d�aquest magatzem
d�aliments juntament amb
el Consell Comarcal de la
Noguera i Càritas Parroqui-
al de Balaguer.

A més d�aquests tres
punts bàsics, també es tre-
balla en el sector de Creu
Roja Joventut, Gent Gran,
socors i emergències i for-
mació.

Trobada Provincial de la Creu Roja
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300 balaguerins van gaudir d�una
nova edició de la Festa de la Bicicleta

Més de 300 persones van
participar a la Festa de la bi-
cicleta de Balaguer, una pe-
dalada popular oberta a tot
el públic que pretén fomen-
tar aquest esport, tot passat
una tarda divertida amb la
família.

Per fer-la assequible a
tots els públics (dels 3 als 90
anys), la pedalada estava di-
vidida en dues rutes. La pri-
mera, una ruta pel Balaguer
oest, que passa pel casc an-
tic i puja fins al barri del Secà,
a la part més alta de la ciutat
i la segona, i més popular,
passa per l�est, pels carrers
plans de l�Eixample de la ciu-
tat de Balaguer.Festa de la Bicicleta

L�Àrea Bàsica de Salut organitza una
nova edició del programa Nereu

L�equip de pediatria del ABS
de Balaguer ha obert el període
d�inscripcions per participar en
una nova edició del programa
Nereu, dirigit a nens i nenes de
8 a 14 anys, amb l�objectiu de
potenciar i millorar els hàbits
saludables de l�alimentació i
l�activitat física.

Les famílies interessades
es poden dirigir al seu equip de
pediatria del CAP o tramitar el
formulari a través de la web
http://nereu.inefc.es  abans del
4 de novembre.

Els participants van recórrer, en dues rutes, els
diferents barris de la capital de la Noguera

L�ajuntament de
Balaguer ha iniciat aquest
mes les obres de renova-
ció de les xarxes d�aigua i
d�electricitat del pont de
Sant Miquel, el més antic
de la ciutat. L�actuació,
que acabarà la setmana
que bé, no afecta el tràn-
sit rodat que surt o entra
de Balaguer per la carre-
tera C-12, per bé que no
es descarten talls puntu-
als a la calçada en direc-
ció a Àger.

Al respecte, el regidor
d�Obres i Serveis, Miquel
Vendrell, ha explicat que
les obres de millora de la
instal·lació elèctrica
permetran posar en
funcionament cinc dels
deu fanals instal·lats la
passada primavera i que
no disposaven de con-
nexió a la xarxa elèctrica.
Així mateix, es col·locaran,
sense cost per l�ajunta-
ment, els dos fanals
pendents d�instal·lació.

Un cop renovades les
xarxes d�aigua i
electricitat es refaran les
voreres, actuació que
abastarà tant el pont com
el tram següent fins a
l�altura de les escales
d�accés al santuari del
Sant Crist.

Renovació de les xarxes
d�aigua i enllumenat del
Pont de Sant Miquel

Pont de Sant Miquel

Properament es
refaran les voreres
del Pont fins a les
escales d�accés al
Sant Crist

Programa Nereu
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Comencen les Aules Universitàries de
la Gent Gran de la Noguera 2011-12

Acte inaugural

La sala d�actes de l�ajun-
tament de Balaguer va aco-
llir la lliçó inaugural de les
Aules d�Extensió Università-
ria per a la gent gran de la
Noguera del curs 2011-2012.
La conferència va anar a càr-
rec de Núria Grañó Solé, so-
bre l�autoestima i
assertivitat.

Prèviament, es va fer la
presentació oficial del curs,
acte que va comptar amb les
intervencions de Joan
Arjona, coordinador del Ser-
vei Educatiu de la Noguera;
Joan Biscarri, vicerector
d�Activitats Culturals i Pro-
jecció Universitària de la
Universitat de Lleida; així
com també de Pere Prat,
president del consell comar-
cal de la Noguera i Josep
Maria Roigé, alcalde de
Balaguer.

El Curs està organitzat pel Consell Comarcal de la
Noguera, amb la col·laboració de l�Ajuntament de
Balaguer i el Servei Educatiu de la Noguera

L�Hospital Jaume
d�Urgell de Balaguer ha
adquirit un televisor per
les activitats que porta a
terme dins del centre.

Aquesta adquisició
ha estat possible gràcies
a l�elaboració artesana de
sabó per part d�una volun-

tària, la Conxi, i a la  pos-
terior venda d�aquest
sabó d�elaboració artesa-
na per part de l�Associa-
ció de les Dones
d�Almatà que han col·-
laborat de manera desin-
teressada en aquest pro-
jecte.

L�Associació Dones d�Almatà
col·laboren amb l�Hospital

Hospital Jaume d�Urgell
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El circuit de Montgai acull la segona
edició de l�Enduret del Baix Sió

El circuit de motocròs de
Montgai acollirà el proper 6
de novembre la segona edi-
ció de l�Enduret del Baix Sió.
Es tracta d�una prova
puntuable per al Campionat
de Catalunya d�Enduret.

L�activitat es
desenvoluparà pels camins
forestals com a enllaç sense
competició, amb trams
cronometrats que es faran
en un circuit tancat
degudament senyalitzat.

Es preveu una
assistència d�un centenar de
participants. L�activitat està
organitzada per Moto Club
Lleida i l�associació d�Amics
del Motocròs de Montgai.Enduret al circuit de Montgai

Les II Jornades Astronòmiques del
Montsec començaran el proper dia 5

Les II Jornades Astro-
nòmiques del Montsec ex-
posaran els temes actuals
de la recerca que es fa al
món.

En la primera sessió es
donaran a conèixer els pro-
jectes d�operacions del Te-
lescopi robòtic Fabra-ROA-
Montsec, com és el cas del
seguiment de brossa espa-
cial. També es tractarà, en-
tre altres temes, dels efec-
tes de les tempestes mag-
nètiques solars.

Els organitzadors preveuen una assistència d�un
centenar de participants al Campionat

Dos empreses de la
comarca de la Noguera
(l�Institut Germans
Maristes-Monestir de les
Avellanes i Germans
Barrilado SL) i una del
Segrià (Fundació EMI)
han signat un conveni de
col·laboració amb el
Consell Comarcal de la
Noguera perquè joves
que participen en el
programa SUMA�T
adquireixin experiència
professional.

Aquestes empreses
formalitzen amb els joves
un contracte de formació
d�una durada mínima de
6 mesos, que té per
objectiu que els joves
adquireixin els
coneixements pràctics
n e c e s s a r i s
desenvolupant una
activitat professional en
la qual s�han format
prèviament.

L�empresa ha de
tutelar el procés de treball
efectiu realitzat per la
persona jove mitjançant
la designació d�un/a
tutor/a que s�encarrega
d�acollir, assistir, informar,
orientar i supervisar el
desenvolupament de
l�activitat del jove
participant.

3 empreses contracten joves
que han finalitzat la formació
del programa Suma�t

Signatura del conveni amb el Consell Comarcal

Les empreses han
signat un conveni de
col·laboració amb el
Consell Comarcal de
la Noguera

Presentació de les II Jornades Astronòmiques del Montsec
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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

Arriba la representació de �Live�, dins
del cicle de tardor del Teatre Municipal

El Teatre Municipal de
Balaguer aposta aquesta
temporada de tardor per una
programació amb alta
presència dels grups de
teatre i empreses de Ponent,
com el Celler d�Espectacles,
la companyia Xip-Xap, el
grup balaguerí GER, el Grup
d�Art 4 i el Circuit Urgellenc.
En total, s�han programat
cinc obres de teatre, quatre
pel·lícules de cinema infantil
en català i un concurs de
cant.

La temporada va arrancar
el passat 23 d�octubre amb
l�obra �Pedra de Tartera�, de
Maria Barbal i coproduïda
pel Celler d�Espectacles i el
Teatre Nacional de
Catalunya.

A continuació, serà el
torn d�una companyia de
Balaguer, el Grup Escènic
Recreatiu (GER), que els dies
5 i 6 de novembre
representarà l�obra �La Gàbia
de les Boges�, de Jean Poiret
amb més de 60 actors
damunt de l�escenari.

Coincidint amb les festes
del Sant Crist, el Teatre
Municipal acollirà
l�espectacle �Live�, de

Xuriguera & Faixedas, ex
membres de Teatre de
Guerrilla.

També es realitzaran
diverses propostes infantils,
entre les que destaca l�obra
�La cigala i la formiga�, de la
companyia lleidatana Xip-
Xap, i la 16a edició del Cicle
de Cinema Infantil en Català
(CINC).

El relleu l�agafarà el Grup
d�Art4 que els dies 9 i 10 de
desembre celebrarà una
nova edició del Concurs
Internacional de Cant
Germans Pla, un concurs de
música lírica que comptarà
amb la participació de
diversos cantants
procedents d�arreu
d�Europa.

L�obra �Live�, al Teatre Municipal per la Festa Major, el
dissabte 12 de novembre

L�obra �Live� de
Xuriguera & Faixedas es
representa el proper
dissabte 12 a partir de
les 10 de la nit

L�Associació Grup
d�Art4  de Balaguer pre-
senta una exposició de
Perico Pastor, del 5 al 25
de novembre. Nascut a la
Seu d�Urgell (1953), és
considerat un dels artis-
tes més destacats del
nostre temps. La carrera
com a pintor l�ha portat a
fer exposicions a
Barcelona, Madrid, Grana-

da, Hong Kong, Paris,
Nova York, Tokio i Miami.

La inauguració serà el
5 de novembre a les 12 del
migdia, a la Plaça
Mercadal nº 46 i estarà
obert els divendres i
dissabtes de 6 a 9 del
vespre. Durant els dies de
festa major obert de 12 a
14 hores.

Perico Pastor exposa les
seves pintures a d�Art-4

Obra de Perico Pastor
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Arqueòlegs de la Generalitat obren dos
sarcòfags que es troben al Museu

Arqueòlegs del Departa-
ment de Cultura de  la Gene-
ralitat de Catalunya es van
desplaçar fa uns dies fins al
Museu de la Noguera-
Balaguer per obrir alguns
dels sarcòfags d�una necrò-
polis tardoromana descober-
ta fa un parell d�anys prop
del nucli de Gerb i que van
ser traslladats a aquesta ins-
titució per garantir-ne la con-
servació.

Els treballs van consistir
en l�obertura de dos dels set
sarcòfags custodiats al mu-
seu per tal de fer una valora-
ció de l�estat de conservació
de les restes.

A l�espera que els anàlisis

Sarcòfags que es troben al Museu de Balaguer

del laboratori determinin
amb exactitud el sexe, edat i
època aproximada de la
mort, els arqueòlegs

calculen que van viure entre
els segles IV i VI després de
Crist, segons les seves
impresions.

El GER torna amb �La gàbia de les
boges� els propers 5 i 6 de novembre

El Grup Escènic Recreatiu
(GER), amb 56 anys damunt
dels escenaris, torna al Teatre
Municipal aquest cap de set-
mana, en el marc de les festes
del Sant Crist, amb la represen-
tació de l�obra �La gàbia de les
boges�. Més de cent persones
actuaran en aquesta popular re-
vista dirigida i adaptada per
Joan Llobet.

De l�escriptor francès Jean
Poiret, l�obra es situa en un ca-
baret on es desenvolupen dife-
rents trifulques de caire senti-
mental.

Les representacions seran
el dissabte 5 de novembre a les
22 hores i el diumenge 6, a les
19 hores.Teatre Municipal

L�obra de l�escriptor francès Jean Poiret, està
adaptada i dirigida pel balaguerí Joan Llobet

El Museu de Balaguer
presenta a partir del dia
10, una exposició centra-
da en la història de la ciu-
tat.

La producció es cen-
tra en el canvi cap a la mo-
dernitat que va arribar a

la ciutat de la mà de l�ar-
quitectura a inicis dels
anys 60 del segle XX.

L�exposició està
comissariada per
l�arquitecta Mercé Bosch,
estudiosa de l�arquitectu-
ra d�aquest període a les
terres lleidatanes.

La mostra posa en va-
lor una sèrie d�edificis
construits cinc dècades
enrera i que han quedat
absorbits pel paisatge
urbà, passant desaperce-
buts com a pioners de la
modernitat a la ciutat.

�L�arquitectura vehicle de
modernitat. Balaguer, anys
60�, al Museu de La Noguera

Balaguer

L�exposició s�inaugura
el dijous 10 de
novembre, a partir de
les 12,30 hores al
Museu de la Noguera
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Josep Maria Pijuan i Àngela Castellà,
guanyadors del II Trail del Montroig

ATLETISME>>El proper
dissabte 5 de novembre,
se celebrarà la 31ena edi-
ció de la Cursa Atlètica
del Sant Crist, organitza-
da pel Club Atlètic
Maratonians del Segre.

Enguany s�ha volgut
ampliar el nombre d�ins-

cripcions degut a la gran
demanda, passant de 300
fins a 350, amb el que es
superarà el record de par-
ticipació d�aquesta cursa
de 10 quilòmetres amb
sortida i arribada des de
la passarel·la de l�Avingu-
da dels Països Catalans.

La Cursa Atlètica del Sant
Crist amb 350 participants

Cursa Atlètica del Sant Crist

Trail del Montroig

TRAIL>>Josep Maria
Pijuan Pradell (1,54 hores) i
Àngela Castellà Noria (2,25
hores) van guanyar la Mitja
Marató de Muntanya (21
quilòmetres) del II Trail del
Montroig organitzat diu-
menge pel Centre Excursio-
nista de Balaguer.

Aquesta cursa de mun-
tanya, amb sortida i arriba-
da al Càmping La Noguera
de Sant Llorenç de Montgai
i amb 1.000 metres de desni-
vell, és puntuable pel Circuit
Català de Curses de Munta-
nya.

El II Trail del Montroig
també va comptar amb una
cursa de 14 quilòmetres
(una pujada a l�ermita de
Montalegre) i també una
caminada a la Mare de Déu
del Castell de Sant Llorenç
de Montgai.

Amb sortida i arribada a Sant Llorenç de Montgai,
el Trail del Montroig és puntuable pel Circuit Català
de Curses de Muntanya
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600 ciclistes d�arreu de Catalunya
participaren a la Ermitanyos 2011

La prova de BTT,
Ermitanyos 2011, va arribar
a la seva dotzena edició, el
passat 23 d�octubre, amb la
participació de 600 ciclistes
que van gaudir d�un dia es-
plèndid per poder recórrer els
vora 90 quilòmetres de la ruta
que passa per tres de les er-
mites de la comarca de la
Noguera, amb sortida i arri-
bada des de Balaguer.

A partir de les 8 del matí,
els participants es van con-
gregar al parc de la Trans-
segre, i poc a poc van anar
sortint en direcció a la pri-
mera de les ermites, Cérvo-
les, al terme municipal d�Os
de Balaguer i que es troba a
23 quilòmetres de la capital
de la Noguera.

Després d�un esmorzar a
base de pa, embotits i torró,Esmorzar a l�ermita de Cèrvoles

BTT>>La prova que arribava a la dotzena edició
està plenament consolidada com una de les més
participatives de les que es fan a Catalunya

els ciclistes van continuar la
ruta cap a Vilanova de la Sal,
per pujar a l�ermita de
Montalegre, la segona de la
ruta.

Després del
habituallament necessari els
participants es van dirigir
cap a Sant Llorenç de
Montgai, Camarasa, per a
realitzar l�última de les as-
censions a l�ermita de Sant

Jordi.
Posteriorment la tornada

cap al parc de la Transsegre
de Balaguer on l�organitza-
ció va servir un total de 500
dinars als ciclistes i organit-
zadors que així ho van voler.

Els organitzadors, van
mostrar la seva satisfacció
per la gran presència de ci-
clistes d�arreu de Catalunya
en aquesta prova.

La prova sencera constava de 90km
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Classificació
Tercera Divisió
1. Espanyol B ............ 26
2. Prat ........................ 24
3. Terrassa ................. 24
4. Pobla Mafumet .... 22
5. Vilafranca ............. 21
6. Manlleu ................. 20
7. Cornellà ................ 20
8. Europa ................... 20
9. Olot ........................ 19
10. Rubí ..................... 17
11. Balaguer ............ 17
12. Gavà .................... 16
13. Castelldefels ...... 13
14. Montanyesa ....... 13
15. Vic ........................ 12
16. Santboià ............. 12
17. Gramenet ........... 11
18. Masnou ............... 10
19. Vilanova ................. 8
20. Amposta ................ 6

Golejadors del
C.F. Balaguer

1. Ermengol ........... 3
2. Edith ................... 2
3. Oscar lmaz ......... 2
4. Gabernet ............ 1
5. Figuerola ............ 1
6. Salat ................... 1

Ermengol, amb
tres gols, encapçala la
classificació de
golejadors del Balaguer
després de les 12 prime-
res jornades disputa-
des, seguit d�Edith i
d�Oscar Imaz amb dos
gols cadascún.

Cal destacar que en
els tres darrers partits,
el Balaguer ha mantin-
gut la seva porteria a
zero, fruit del bon tre-
ball defensiu de tot
l�equip.

El jugador Isaac So-
lanes, que ha retornat
al primer equip, va
mostrar una gran for-
ma física en el darrer
partit.

Isaac Solanes

El CF Balaguer empata amb el líder i ja
porta quatre partits sense perdre
FUTBOL >>
Els balaguerins han su-
mat 8 punts, en 4 partits
i es col.loquen a la mei-
tat de la taula
classificatòria

23/10/2011

GRAMENET 0
BALAGUER 1
30/10/2011

BALAGUER 0
ESPANYOL B 0

El Balaguer continua en
fase ascendent, i el passat
diumenge va aconseguir un
valuós empat davant el líder,
l�Espanyol B, en el millor par-
tit dels balaguerins a casa, i
en el que van merèixer la vic-
tòria, per joc i per ocasions.

dels 12 possibles, col·locant-
se en la zona mitja de la tau-
la, i amb possibilitats de mi-
llorar posicions en les pro-
peres jornades.

Amb la incorporació del
davanter Isaac Solanes, que
fins a la data jugava amb
l�equip filial, l�equip pot ha-
ver trobat la peça que falta-
va per donar-li més profun-
ditat a l�equip de cara al que
resta de temporada.

El proper diumenge visi-
ten el camp del Manlleu, un
equip complicat, però no im-
possible, ja que els homes
de Jordi Cortés han demos-
trat que poden guanyar qual-
sevol equip, i el diumenge
13 de novembre, rebran a
casa, el Santboià, abans de
visitar el 20 de novembre el

Després d�un inici irregu-
lar, els homes de Jordi Cortés
porten quatre partits sense
conèixer la derrota, davant
d�equips amb entitat com la
Pobla de Mafumet, Espanyol
B, Gramenet i Castelldefels,
en els que han sumat 8 punts

Gran actuació defensiva

Isaac va ser el millor dels balaguerins

Propers encontres

06/11/2011 --  12 h
Camp Municipal de

Manlleu
Manlleu |Balaguer

-------------------------------------
13/11/2011  --  17 h
Camp Municipal de

Balaguer
Balaguer| Santboià

-------------------------------------
20/11/2011  --  12 h
Camp Municipal de

Gavà
Gavà| Balaguer

camp municipal de Gavà,
equips que es troben a la
meitat de la taula.
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Nova victòria del Cristec Balaguer, per
7-5 davant el Sant Sadurní d�Anoia

BÀSQUET >>L�equip sè-
nior masculí del CB
Balaguer va superar per la
mínima 66-65 al Barberà
B, en un emocionant par-
tit disputat al Pavelló
Poliesportiu de Balaguer,
i es col·loca sisè de la clas-
sificació amb 3 victòries i

4 derrotes.
D�altra banda l�equip

femení va perdre 83-46
davant el Basket Almeda,
en la primera derrota de
les balaguerines en l�ac-
tual temporada, que por-
ten 5 victòries i una der-
rota.

Cara i creu en els resultats
del Club Bàsquet Balaguer

C.B. Balaguer

Cristec

L�equip de futbol sala
Cristec Balaguer guanya el
Sant Sadurní, per 7 gols a
5, en partit corresponent a
la 5a jornada de la Nacio-
nal B.

Els balaguerins remun-
ten el resultat en una gran
segona meitat, per acabar
imposant-se un Sadurní
que es va mostrar com un
conjunt molt sòlid i amb
jugadors de gran qualitat,
en un partit en el que van
destacar els tres gols de
Valero, artífex de la remun-
tada, i el debut del jugador
del filial Joan Nieto.

El Cristec amb aquesta
victòria puja al tercer lloc
de la classificació, amb 10
punts, i el proper dissabte
tindrà jornada de descans,
ja que el Sabadell s�ha
retirat de la competició.

FUTBOL SALA>> El Cristec, amb una nova victòria
davant el Sant Sadurní, es col·loca tercer de la
taula classificatòria amb 10 punts
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Antonio Rosauro finalitza amb èxit el
Trail del Montsant amb 18 hores i 30�

El passat diumenge
10 d�octubre, el Club Fut-
bol Balaguer va presentar
tots els equips del Futbol
base, abans del partit que
enfrontava el primer
equip amb la Pobla de
Mafumet.

La presentació va

comptar amb la presèn-
cia del president de la Fe-
deració Catalana de Fut-
bol, Andreu Subies, i de
les autoritats locals i co-
marcals.

En total es van pre-
sentar 15 equips i 200 ju-
gadors.

El Club Futbol Balaguer
presenta els equips base

Presentació del futbol base

Antonio Rosauro

L�Atleta balaguerí del
Maratonians del Segre,
Antonio Rosauro, va partici-
par el passat 15 d�octubre al
Trail de Cornudella del
Montsant. Una duríssima
prova de 105 quilòmetres i
quatre mil metres de desni-
vell positiu, amb sortida i
arribada a Cornudella.

La prova comptà amb la
participació de 400 atletes,
dels quals 100 van retirar-se
sense acabar la prova.
Antonio Rosauro va acabar-
la amb un temps de 18 ho-
res i 30 minuts.

L�endemà, l�atleta bala-
guerina Carme Millán es pro-
clamà campiona d�Andorra
de Curses de Montanya, per
tercer any consecutiu. Des-
tacar també el bon paper de
l�atleta Manu Sanchez en
aquesta prova.

ATLETISME>> La Cursa, una de les més dures del
circuit de montanya tenia un recorregut de 105
quilòmetres i cuatre mil metres de desnivell positiu
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El Villart Logístic s�enfila a les
primeres posicions de la classificació

El Balaguer Villart
Logístic va obtenir el
dissabte a la seva pista del
Molí de l�Esquerrà la segona
victòria de la temporada amb
més facilitat de la prevista, i
ja en porta 2 de 3 encontres
jugats, en el seu
enfrontament amb el Priego
TM de Córdoba, per un
contundent 4 a 1.

Tingting Wang no va
tenir cap problema per
desfer-se en el primer partit
de Lídia Arcos per 3 a 0 (11-2,
11-1, 11-5). Yan Lan Li donava
la sorpresa al vèncer la
número 1 de l�equip
cordovès, la sèrbia Marija
Galonja, també per 3 a 0 (11-
6, 11-8, 11-9). Anna Biscarri
va estar a punt d�afegir-se a
la festa en el seu
enfrontament amb laTingting Wang

TENNIS TAULA>>Va aconseguir una victòria d�avant
el Priego Tenis Mesa de Córdoba, per un contundent
4-1, abans de rebre aquest dissabte al Suris-Calella

jugadora de la selecció
espanyola juvenil Paula
Bueno remuntant un 0 a 2
per acabar perdent per 2 a 3
(9-11, 5-11, 11-7, 11-8, 9-11).

En el partit de dobles
Wang i Li tornaven a deixar
clara la seva superioritat
sobre Galonja i Bueno amb
un altre 3 a 0 (11-3, 11-9, 11-
4). I finalment Yan Lan Li
imposava el mateix

marcador de 3 a 0 sobre
Arcos (11-5, 11-6, 12-10).

Les jugadores
balaguerines s�enfilen així a
la classificació i demostren
les seves possibilitats en
aquesta segona temporada
a la màxima categoria.

El proper encontre el
jugaran a casa contra el Suris
Calella el proper dia 5 de
novembre.

CTT Balaguer-Villart Logístic
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El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
De vegades sóc al dia i encara no tinc res,
o bé,  tot just allò que tinc,
senzillament no m�agrada .Llavors,
escorcollant al defora, de vegades esdevé
algun tema recurrent del dia a dia ordinari,
que es tradueix en esquer, perquè naixin al carrer
poemes dels comentaris, de qui marxa o de qui ve.
Vet aquí el d�aquesta tarda:
Diligent porta cafès, a la terrassa d�un bar
del mig del nostre passeig, feliç ensenyant sineta,
mentre no faci més fred, ella.
Tanmateix però al gener,  lluïrà més tapadeta.
I què...?
Bellesa esbalaïdora que bascula vanidosa,
perquè pot, entre taules i cadires
com regal omnipresent,
de fogoses ressonàncies i liles tornassolats
amb mil perfums invisibles.
Que vols que et digui company?  M�encanta.
Tant de bo fos sempre estiu
 i els silencis de l�hivern, densos i malcarats,
mudats fossin en trencalls, cap a vessants
més eufòrics, amb Afrodites precioses,
de sineta al·lucinant.

Vés per on
C.G.A.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per segona vegada la
meva col·laboració en aques-
ta revista va venir al costat
de la del grup socialista a
l�Ajuntament. No m�agrada,
he de confessar-ho. I davant
de la possibilitat de que vagi
passant i acostumat com
estic de rebre vituperis, vull
corre el risc de rebrent un
més. És una feina que
m�atreu poc i m�inspira
menys, però s�ha de fer.

No he amagat mai que
amb el cor estic més aprop
d�una idea socialitzant que
no la d�un capitalisme salvat-
ge. També és cert que el so-
cialisme d�avui i l�espanyol
més encara, i del català no

cal dir-ho per no existir com
a tal, no tenen res de socia-
lisme: És un gran muntatge
majoritari de «socialistos».
Per tan, no és el meu socia-
lisme, doncs no tenen res
per contraposar a les salvat-
jades del capitalisme. Han
perdut pel seu camí, i només
seu, tot l�idealisme i la capa-
citat de generar esperança,
doncs ells s�esmenen per
ésser uns bons i avantatjats
alumnes de com amassar
diners cada dia no important
gaire del com es poden fer.
Però... per què escriu tot
això! Si tothom ho sap, però
cal aclarir que sóc un ferm i
convençut partidari de per-

La proposta
d�ordenances fiscals per
l�any 2012 demostra, un cop
més, la incoherència del Sr.
Roigé i l�equip de govern de
CiU. Es van passar els 4 anys
anteriors criticant els
increments impositius del
govern del PSC sota el lema
«Diguem NO a la puja
abusiva d�impostos», i ara,
enlloc de complir les seves
promeses, miren cap a un
altre cantó.

Impostos que l�anterior
Ajuntament no va tenir més
remei que augmentar per
compensar la davallada
d�ingressos derivats de
l�activitat econòmica (obres,
plusvàlues, llicències, IAE,
etc...) i la disminució de la
participació als tributs de
l�Estat. La política que es va
seguir per equilibrar els
comptes va ser la

Incoherències del Sr. Roigé
Grup Municipal Socialista
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

d�incrementar més la
contribució urbana (que és
el tribut on paga més qui
més té) i aprovar increments
de només l�IPC a les taxes
(que són els tributs que
tothom paga per igual
independentment de la seva
situació econòmica). O es
feia així o s�havien de reduir
les prestacions i la qualitat
dels serveis municipals. La
tercera opció, que era la que
propugnava llavors el Sr.
Roigé (més serveis amb
menys ingressos, deia),
hagués suposat la ruïna
econòmica de l�Ajuntament
tal com ha passat en molts
municipis que es van deixar
portar per propostes
demagògiques i
irresponsables.

Ara, el Sr. Roigé tenia
l�oportunitat de ser coherent
i aplicar les seves promeses

manències curtes en la cadi-
ra dels que ens manen, i això
també ho he escrit. No cal
dir que no crec que perquè
un home guanyi eleccions
sigui perfecte, ni ho vull i
això em fa comprensiu. Hi
ha molts factors a tenir en
compte que d�un bon tros
no són casualitats, es van fi-
cant al camí del vell polític
com a pedretes que es con-
verteixen en rocs punxeguts
cada dia més grossos i fan
perdre eleccions.

A mi no em va semblar
bé el que va fer el Sr. Roigé i
així ho vaig escriure. Conti-
nuo pensant el mateix, però
està a anys llum de tot el fet
pel seu antecessor en el càr-
rec. Deia en un passat escrit
que tot silenci el votant l�en-
tén per complicitats políti-
ques, i no crec que avui si-
guin gaire convenients. Jo

voldria que el Sr. Roigé res-
ponent a certes preguntes
del grup socialista, ens par-
lés dels suplements de sou
d�alguns personatges, que
proves en té. Que en parlés
en clar i català d�algunes
obres amb puntuació màxi-
ma, per promeses fetes i no
complides. Que ens digués
la raó del perquè uns cobra-
ven d�una manera molt ràpi-
da i altres havien de passar
nou mesos (tot un prenyat)
per cobrar. De factures sen-
se justificació dels serveis.

Diu el Josep Pla que en
democràcia, uns es fan amb
molts diners i altres només
van carregats de badalls i de
bilis, és cabalment el que
passà a la nostra ciutat. I per
ells no era sectarisme. La
plantilla de l�Ajuntament és
on és per un misteri quasi
religiós, els vuit milions que

diuen que costa ni vostè ni
jo els hem creat, és una pro-
va més dels transparents
que eren i bons administra-
dors, gràcies al dit, avui és la
primera empresa comarcal
en llocs de treball.

A mi em pot no agradar
determinades mesures del
meu alcalde, i tinc tot el dret
de mostrar la meva discon-
formitat, però si hagués exer-
cit el mateix càrrec amb un
dubtós èxit -per dir-ho d�al-
guna forma fina- el meu pri-
mer objectiu seria callar i
deixar passar el temps espe-
rant que l�oblit treballés al
meu favor. Sense cap mena
de dubte, una vegada més,
podria ser que els afers hu-
mans no caminin en línia
recta, recordant encaparrats
el sentiment de la correcció
d�una manera intermitent:
Quan se la demana a l�altre.

d�anys anteriors, però pel
que es veu, ara que té la
responsabilitat de governar
la ciutat, ja no s�en recorda.
Si afirmava falsament que
Balaguer era la ciutat més
cara de la província, perquè
ara en lloc d�abaixar aquells
impostos que titllava
«d�abusius» continúa
incrementant-los? Si deia
que ell sabria governar amb
menys diners simplement
estalviant, perquè ara en
necessita més dels que
s�ingressaven abans?

Sr. Roigé, sigui coherent
amb les seves paraules i faci
el que prometia o, sinó,
reconegui que va enganyar
els balaguerins amb
propostes demagògiques i
inviables.

-------------------------------------------------
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La veritat i la realitat
Francisco Cucurull Torra
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sr. Director:
Què entenem per la

veritat i la realitat i quina és
la gran diferència que rodeja
aquesta paraula. Entenem
que la realitat és totes les
coses que han produït el
pensament i vivim en el món
de les coses establertes dels
nostres condicionants i
influències psíquiques.
Aquest problema ha ocupat
als filòsofs a trasvés de
segles. Un problema molt
difícil perquè encara el fals
és real, però no veritable. Hi
ha una gran diferència que
res té a veure amb la veritat.

Un home que és cabal,
sa, íntegre i racional, el seu
fil sempre és dret; és molt
diferent de l�home que té el
fil tort, és irracional,
neuròtic; el primer és la
veritat mateixa, pot cometre
equivocacions. Però no
persisteix en elles. Les admet
i les corregeix. El segon ha
comès una equivocació,
però la seva ment no és recta
i continua amb
l�equivocació.

La veritat comprèn la
realitat, comprendre
significa abastar-ho tot a la
vegada i no es separa de la
realitat, és sensible, roman
alerta i posa tota l�atenció al
seu condicionament i per
aquesta raó, l�energia de la
veritat inclou la realitat i
marxa rectament, pot
contenir-la i no pot ser a la
inversa en un sentit. Hi ha
connexió, però la veritat
estima això, no estima la
veritat.

Diem  que la realitat és
certa cosa, la veritat no és
res i per això és
profundament buida,
significa lliure, desocupada
i per això pot ser tot, un bon
treballador, un bon enginyer,
un bon metge, una bona
persona, etc... Perquè
internament té seguretat
completa i ningú el pot
tancar en una presó, sap
afrontar la por de no tenir cap
imatge, és lliure posseeix la

vitalitat que obliga a operar
el pensament, però l�hàbit és
fort, rígid per la tradició que
generalment  el refusa, és
arraigada la disposició de la
ment. Hem de romandre
lúcids si volem distingir i
tenir un discerniment d�allò
que és veritat i hem de
descubrir-ho per nosaltres
mateixos; entenem que la
pròpia religió és l�acte de
reunir a un temps tota
l�energia necessària per a
investigar si existeix alguna
cosa que sigui sagrada.

Diem que l�energia del
pensament no portarà la
unitat tant necessària per a
tothom, la seva missió
serveix per a aprendre un
idioma, una carrera,
construir un edifici, perquè
és memòria i experiència i
passat o, és limitat i no pot
entendre que els éssers
humans en allò essencial
som  iguals, encara que uns
són més espabilats, tenen
més talent, són diferents de
color i raça, però estem
familiaritzats, som
competitius i a la fi, tots
morim, estem a la mateixa
corrent.

Mentrestant actuem en
el cap del pensament que ha
estat l�instrument en la
nostra vida moral i social, no
tenim una seguretat
completa, hem d�entendre
junts si és possible una
mutació en la pròpia
consciència i al propi jo, per
a assolir una sensibilitat per
a tothom, de bondat i des
d�allí tot succeix i tot floreix.

De què ens serveix
instruir-nos en el procès de
la vida si ens estem
destruint.

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

Actes perquè la població gaudeixi
de la cultura a Balaguer
Josep Ma Castells Benabarre, Fundador de Ràdio Connecta
Noguera i promotor de l�Associació de Joves de Balaguer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

L�estiu passat el vaig
viure amb gran interès, ja
que a nivell cultural va estar
ple d�activitats, tal com fires,
conferències, exposicions i
presentacions de llibres.

Per començar, vull fer
menció de dos escriptors de
la Noguera que han
presentat els seus llibres: és
el cas de Francesc Amorós,
autor de �Contes i llegendes
de Balaguer� de l�any 2008 i
que ja té a la venta un altra
obra anomenada
�Compositors i costumari
musical de Balaguer�.

A part d�aquest autor, en
tenim alguns més, entre ells
el més recent i que va fer la
seva presentació del llibre a
la capital de la Noguera �A
que no. 99 exercicis d�estil�,
d�Eduard Ribera. Vaig
assistir a aquest acte amb
un conciutadà i varem
escoltar els diferents
discursos de
l�Il·lustríssim Sr. Josep
Ma Roigé, l�alcalde de la
ciutat, i també del Sr. Rafel
Molina (Sr. Santapau). Uns
dels altres actes que també
em van agradar moltíssim
van ser la Diada Nacional de
Catalunya, la
commemoració dels 800
anys de Mercat, i la Fira
d�Entitats.

En primer lloc, a la
celebració de l�11 de
Setembre, va ser molt
concorreguda, ja que van
acudir als actes el ex-
President del Parlament de
Catalunya el Sr. Joan Rigol
i l�Il·lustríssim Sr. Josep

Ma Roigé. Aquest any hi
van haver diferents actes al
programa, que ens van
agradar molt, i que van ser
presidits pel Sr. Joan Rigol,
ex-president del Parlament
de Catalunya. Durant l�acte
van intervenir l�Orfeó
Balaguerí, l�Escola Municipal
de Música, l�AuIa Municipal
de Dansa i la Companyia de
Comèdies Crisi Perpètua.

En segon terme, també
al setembre es va fer la
Mostra d�Oficis Antics,
concretament el dia 17.
Organitzat per l�Associació
d e  Veïns del Centre
Històric i amb la
col·laboració de
l�Ajuntament, entre d�altres,
on els més menuts i joves
van poder conèixer una
mica els oficis dels seus avis.

Com a mostra il·lustra-
tiva d�aquest event, un
establiment d�estètica i
d�imatge i tractaments
corporals va oferir un
massatge medieval durant
tot el matí.

Vaig assistir en
aquests actes amb un jove
de la ciutat que va
coincidir amb mi amb el
fet que celebrar l�aniversari
dels 800 anys de mercat és
una bona forma per crear
bon ambient i, alhora, donar
l�oportunitat a venedors de
diferents punts de
Catalunya de promocionar
els seus productes (mel,
formatge, panadons, coca
de forner, entre d�altres
productes típics catalans).

I pel que fa a la Fira

d�Entitats que es va
celebrar al Mercadal,
felicito l�Associació de
Dones d�Almatà per la
tasca d�organització, així
com totes les entitats,
grups i ONG�s que van
donar a conèixer la seva
tasca a la nostra localitat.

D�altra banda, i també
pel que fa a l�associacio-
nisme juvenil, considero
encertat que l�Ajuntament
animi els joves de
Balaguer a que s�agrupin,
tal i com es va manifestar
en una publicació del diari
La Mañana el dissabte 10
de setembre, que
explicava que la ciutat
necessita la creació d�una
associació de joves com
fan altres pobles del
voltant de la ciutat, i fer
més consultes a la
població, tal i com vaig dir
en anteriors articles a la
revista Groc.

Per últim, desitjo a
tothom que passeu
una excel · lent  Festa
Major del Sant Crist.
Espero que la gent que
conforma aquesta
població, expliqui i
participi en la realitat
cultural que tenim a la
nostra ciutat tant als seus
familiars, amics, com
coneguts, perquè a
Balaguer es realitzen
molts actes i celebracions
en què val la pena
participar.

---------------------------------------------
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Carlota Gregori a la selecció catalana
infantil femenina de Futbol Sala

La jugadora del Check
Systems Balaguer, Carlota
Gregori, ha estat convoca-
da per la selecció catalana
infantil femenina, que dis-
putarà el seu primer entre-
nament de preparació per al
campionat d� Espanya auto-
nòmic el proper diumenge
a la localitat d�Esparregue-
ra.

La jove balaguerina, de
13 anys, és la primera
jugadora lleidatana
convocada per una selecció
catalana en aquesta
categoria, i malgrat la seva
edat forma part de la plantilla
de l�equip sènior femení del
Club Futbol Sala Balaguer.Carlota Gregori

La tennista balaguerina Maria Bonet
guanya el Campionat provincial benjamí

La jugadora del club
tennis Balaguer Maria Bonet
va guanyar el campionat
benjamí  celebrat al Sicoris
Club de Lleida. A la final va
imposar-se a la cap de sèrie
número 1 Irene del Agua,
jugadora del club tennis
Urgell, va ser un partit molt
disputat ja que la jugadora
del club tennis Balaguer va
tenir que remuntar un set en
contra per acabar guanyant
el partit, el resultat final va
ser 2-6 6-0 7-5.

La jugadora del Club Futbol Sala Balaguer és la
primera lleidatana convocada en aquesta categoria

El 20 de novembre es
celebra el Dia Universal
del Nen.

Des dels Serveis So-
cials del Consell Comar-
cal de la Noguera per ce-
lebrar aquest fet tan im-
portant, per quart any
consecutiu i en col·-
laboració amb el Depar-
tament de Benestar Soci-
al i Família i l�Ajuntament
de Balaguer, han organit-
zat un espectacle de tea-
tre infantil titulat: La Ven-

tafocs, a càrrec de la com-
panyia teatral Dreams Te-
atre.

L�espectacle tindrà lloc
el proper diumenge 20 de
novembre a les 6 de la
tarda, al Teatre Municipal
de Balaguer. L�obra
s�adreça a infants a partir
de quatre anys i l�entrada
és gratuïta.

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.

El Consell Comarcal celebra el
Dia Universal del Nen amb
una obra de Teatre infantil

Dia Universal del Nen

Es representarà l�obra
La Ventafocs, al
Teatre Municipal, el
proper diumenge 20
de novembre

Maria Bonet
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La Residència Geriàtrica Sant Domènec
inaugura les obres de remodelació

Aniversari de la Residència Sant Domènec

La Residència Geriàtrica
Sant Domènec de Balaguer
va celebrar el diumenge 23
d�octubre dos actes institu-
cionals oberts a totes les
persones vinculades a la re-
sidència.

Per una banda, es van
inaugurar les obres de
remodelació de l�edifici
principal. Aquestes han
consistit en la renovació de
les habitacions, mobiliari,
il·luminació, instal·lacions,
equips de veu i
comunicació; així com tot el
paviment tant de les
habitacions, com dels
passadissos i dependències
sanitaries i de tècnics.

D�altra banda, també es
va celebrar el 29è aniversari
de la inauguració de la
residència (octubre 1982-
2011).

La residència geriàtrica va aprofitar l�acte
d�inauguració per commemorar el seu 29è aniversari
des de la seva inauguració, l�any 1982

Dissabte dia 15 d�oc-
tubre, un grup
d�exalumnes i amics va-
ren acompanyar a Lluís
Garrofé al cim més alt de
Catalunya, la Pica d�Es-
tats (3.143 metres altitud),
per celebrar el seu vuitan-
tè aniversari.

D�altra banda, el Patro-
nat de Sant Miquel de
Tartareu va organitzar el
dia 13 d�octubre una ex-
cursió cultural a
Barcelona amb visites
guiades a la Sagrada Fa-
mília i al Museu del Mo-
nestir de Pedralbes.

Lluís Garrofé celebra els 80
anys al cim de la Pica d�Estats

Lluís Garrofé a la Pica d�Estats
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Anuncis breus classificats

En nom de la família Brescó de Penelles,
ens agradaria dedicar unes línies d�agraïment
a tot el personal de l�Hospital Jaume d�Urgell
de Balaguer; pel seu suport, professionalitat,
tracte humà i dedicació a la Mari Brescó Pujol,
durant tots aquests mesos tant difícils i durs per
tots nosaltres.

Moltes gràcies per la vostra atenció i rebeu
en nom de tota la família una cordial salutació.

TREBALL
-------------------------------------
PROFESSORA nativa
dóna classes particulars
d�anglès: repassos i clas-
ses de conversa en llen-
gua anglesa. Per particu-
lars o grups organitzats.
Interessats truqueu al te-
lèfon: 650422582.
-------------------------------------
CONSTRUCCIONS i RE-
FORMES Germans Vidal
Guardiola. Teulades, faça-
nes, banys, comunitats,
granjes, magatzems, ca-
ses antigues. Reformes
en general. Econòmic.
Raó telèfons: 973426180-
690921832.
-------------------------------------
ES DONEN classes parti-
culars d�anglès de primà-
ria i ESO. Raó telèfon:
973445126.
-------------------------------------
SE OFRECE chica para
cuidar gente mayor o
niños. Con experiencia.
Interesados llamar al
teléfono: 638148552.
-------------------------------------
SE OFRECE chica para
limpieza, cuidar niños o
gente mayor. Seria y res-
ponsable. Razón:
642913711.
-------------------------------------

SE OFRECE mujer para
hacer trabajos de
limpieza por las tardes.
Razón: 644686841 (a par-
tir de las 14 h).
-------------------------------------

IMMOBLES
-------------------------------------
ES VEN terreny zona Mi-
randa. Parcel·la de 113 m2

per 35.000 e i parcel·la de
226 m2  per 65.000 e. Raó:
679606061.
-------------------------------------
ALQUILO piso mue-
blado, 4 hab., 2 baños,
terraza grande. Frente
estación autobuses. Raó:
699798857.
-------------------------------------
PÀRQUING tancat es llo-
ga al c/ Dr. Fleming. 65 e/
mes. Interessats trucar al
telèfon: 973450407.
-------------------------------------
ES LLOGA pis al c/
Sanahuja, moblat, 2 hab.,
bany gran, cuina, menja-
dor, terrassa, calf., ascens-
sor, calentador elèctric. T:
973446087-675497518.
-------------------------------------
ES LLOGA pàrquing tan-
cat, al C/ Cervantes, 49.
Telèfon: 616852290.
-------------------------------------

VENDA o LLOGUER de
pàrkings tancats al c/
Jaume Balmes, 11. Inte-
ressats trucar als telè-
fons: 973446161-
629310479.
-------------------------------------
LLOGUER de locals a Bell-
caire d�Urgell, 55 m2,
d�obra nova. Telèfon:
676996765.
-------------------------------------
ES LLOGA magatzem de
21m2 al c/ St. Pere Màrtir,
90 e/mes. Apartaments a
Camarasa, equipats i vis-
tes al riu. Pàrking al c/
Urgell. Raó: 973447752-
639920281.
-------------------------------------
LLOGUER O OPCIÓ DE
COMPRA d�un dúplex a
Vallfogona de Balaguer,
150 m2+60m2 de terras-
ses. Nou a estrenar, a/a, in-
sonoritzat, videoporter,
molts extres i vistes immi-
llorables. Telf: 679606061.
-------------------------------------
OPORTUNITAT, venda
de parcel·les aïllades
Balaguer, al costat del
col·legi Mont-roig. Entre
380-750m2. Telèfon:
676996765.
-------------------------------------
VENDA pàrkings, c/ Sant
Jaume (entrada Banque-
ta) a partir de 7.000 e, al
c/ Barcelona, 72 a partir
de 9.000 e. T: 676116396.
-------------------------------------

ES LLOGA casa a Os de
Balaguer per vacances i
caps de setmana. Total-
ment equipada. Molta
llum. Capacitat per 12
persones. Raó telèfon:
687750253.
-------------------------------------
ES LLOGA pàrquing tan-
cat al c/ Sant Diego de
Califòrnia. Raó:
652952466.
-------------------------------------
ES VEN pis al c/ Sant Llu-
ís, 4 hab., 2 banys, nou a
estrenar. Pàrquing i tras-
ter. Amb vistes a Santa
Maria. Preu negociable.
De particular a particular.
Raó: 686115752/
973448409.
-------------------------------------
VENDA o lloguer de casa
a Balaguer, 3 hab., en per-
fecte estat. Raó:
670284619.
-------------------------------------
ES LLOGA pis, 120 m2,
zona Col·legi La Nogue-
ra, 4 hab., 2 banys. Raó:
645051578.
-------------------------------------
BUSCO habitació per llo-
gar o pis per compartir a
Balaguer. Raó:
660508635.
-------------------------------------
ES LLOGA pis al Ps. de
l�Estació, 2 hab., cuina,
bany, menjador i traster.
Raó: 634208883 (nits).
-------------------------------------

LLOGUER DE PIS a
Vallfogona, amb mobles
i electrodomèstics. Molt
solejat. Comunitat. Pàr-
king opcional. Preu: 290
e. Raó: 679606061.
-------------------------------------
URGE VENDER piso, c/
d�Avall, 2a planta, 115 m2,
con vistas al rio. Con o sin
muebles. Totalmente
reformado. Precio a con-
venir. Razón: 674134585.
-------------------------------------

VARIS
-------------------------------------
VENC taules i cadires de
menjador, en molt bon
estat. Interessats trucar al
telèfon: 973420029.
-------------------------------------
COMPRO monedes, bit-
llets antics, postals, fotos,
llibres, publicacions, cò-
mics, cromos, llibres de
Festa Major i Fira, Grocs
(100 primers números),
qualsevol cosa relaciona-
da amb Balaguer. Raó:
676803205.
-------------------------------------
ES VEN quadre amb figu-
ra del Sant Crist, pintat
per Borràs (1,5x1,5 m2).
Raó: 645051578.
-------------------------------------
LEÑAS MORENO, venta
de leña, clase almendro
y encina. Mínimo 1.500
kg. Entrega a domicilio.
Razón: 622779668.
-------------------------------------
Per anuncis en aquesta
secció, adreceu-vos a les
nostres oficines al c/ Sant
Lluís, 36, al 973448273 o bé
a  www.revistagroc.com
-------------------------------------
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REHABILITACIÓ DE FAÇANES
Pintura i Decoració

Qualitat i dedicació,
els nostres distintius

Pedro Garanto Fillat
C/ Tàrrega, 51 F �  BALAGUER

Tel. 699 949630

Farmàcies
ÀGER
AJUNTAMENT 973 455004
--------------------------------------------------------------------------
ALGERRI
AJUNTAMENT 973 426013
--------------------------------------------------------------------------
BALAGUER
AJUNTAMENT 973 445200
IMPIC 973 446606
MOSSOS (URGÈNCIES) 088
MOSSOS D�ESQUADRA 973 457700
GUÀRDIA URBANA 973 450000
CÀRITAS BALAGUER 973 448258
CONSELL COMARCAL 973 448933
BOMBERS 973 445080
CAP II 973 446028 / 973 447714
CAP II, DEMANAR VISITES 902 111 444
I.N.SEGURETAT SOCIAL 973 450408
A MEDICS 973 447513
CENT. MEDIC RECONX. 973 448113
CREU ROJA 973 445796
RENFE 973 445503
ALSINA GRAELLS 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
--------------------------------------------------------------------------

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 605010097

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

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 (4) 08.30
09.50 10.19
12.25 12.54
14.16 14.46
16.00 16.29
18.30 18.59
19.25 19.55
BALAGUER LA POBLA
09.39 11.00
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) 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
11.45 12.14
13.45 14.19
15.15 15.44
17.55 18.24
20.30 (3) 20.59
LA POBLA BALAGUER
06.40 (4) 08.00
12.56 14.16
18.05 19.25

Farmàcies de torn de Balaguer

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. DESTINACIÓ CALENDARI
16.35 PONTS divendres
19.50 � de dill. a div. feiners
09.48 ESTERRI D'ÀNEU diari
17.23 � diari
13.17 AGRAMUNT feiners
19.44 � diumenge
19.47 � de dill. a div.
07.00 ÀGER feiners
09.48 � feiners
14.00 � dime., div., dis.
17.00 � dill., dima., dij.
17.23 � feiners
11.05 LES diari
18.05 � diari
08.25 ALMENAR de dill. a div. feiners
12.00 � dissabtes
12.45 � dissabtes
15.15 � 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

De les 8 de la tarda del 3 de novembre a les 8 de la tarda del 10 de novembre SALA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 10 de novembre a les 8 de la tarda del 17 de novembre MARCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 17 de novembre a les 8 de la tarda del 24 de novembre ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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