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

------------------------------------------------Necessitem augmentar
l’autoestima dels balaguerins.
I en temps de crisi, encara més.
Aquesta idea es pot desprendre
de la programació d’actes de la
Festa Major. Trobo molt
encertat que una companyia
teatral de la ciutat, el GER, hagi
encapçalat l’oferta cultural i
lúdica del primer dia de festa.

Acabem una de les Festes del Sant Crist més càlides de
les que recorden els més grans de Balaguer. De fet, segons
els entesos ens trobem al segle més calent dels últims 600
anys.
Aquest escalfament del planeta fa témer als entesos
que sigui el començament d’un ràpid canvi climàtic, i els
seus efectes ja s’han vist en algunes comunitats de l’Estat
espanyol, on hi ha hagut inundacions, pluges desmesurades,
sequeres,... tot a causa del canvi de clima.
El canvi climàtic, originat per l’efecte hivernacle, té les
seves causes, o almenys algunes d’elles, en el model de
desenvolupament i creixement econòmic basat en
l’hiperconsum energètic obtingut de la combustió dels
dipòsits fòssils, l’increment del nombre d’habitants que
exigeix la sobreexplotació del planeta, i la producció de
productes d’un sol ús sense considerar que la majoria d’ells
es produeixen amb materials no biodegradables i que en
alguns casos, si ho fan, es reconfiguren en molècules
nocives que s’incorporen a la cadena tròfica alterant
substancialment el medi ambient. Un conjunt de fets que
haurien de ser compresos, per part de la totalitat dels
ciutadans, ja que només amb el concurs conscient i
compromès de la societat, les organitzacions i les
Administracions, pot afrontar aquest important problema
que condiciona el desenvolupament humà i la consolidació
de l’economia de coneixement que hauria de conduir-nos a
un major i sostenible desenvolupament.
De fet, les cigonyes, després d’estar uns dies fora, han
retornat a la nostra ciutat.

És bo que vinguin companyies
de fora, però l’Ajuntament cal
que protegeixi, també, les de
casa. I més, quan les que tenim
donen renom i prestigi a la
ciutat. En el cas del GER, porten
més de cinquanta anys
damunt els escenaris
interpretant obres de temàtica
diversa i delectant el públic
amb les seves interpretacions.
Em sembla també adient que
els grups i músics locals
tinguin destacada presència en
els concerts o recitals. No

voldria acabar sense lloar la
decisió que persones
destacades de la ciutat, i alhora
residents, puguin fer el pregó
de la festa. L’anterior equip de
govern ja va donar aquesta
oportunitat a balaguerins que
no hi viuen i en aquell moment
també ho vaig ressaltar. I no és
qüestió de narcisisme ni
d’egoisme.
Difícilment
estimarem els altres si no som
capaços d’estimar-nos a
nosaltres mateixos.
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Més de mil cinc-cents escolars fan la
seva Ofrena Floral al Sant Crist
També van fer l’Ofrena,
el Club Futbol Balaguer,
Unió Democràtica de
Catalunya i el Casal de
la Gent Gran
Uns mil cinc-cents
escolars dels diferents
centres educatius de
Balaguer, van participar el
passat dimarts 8 de
novembre al matí a la
tradicional Ofrena Floral al
Santuari del Sant Crist,
donant el tret de sortida a la
Festa Major de la capital de
la Noguera.
Els
escolars
van
congregar-se a la Plaça del
Mercadal, per dirigir-se cap
al Santuari, acompanyats
dels gegants i capgrossos i
del grup d’animació La
Cremallera.
A la plaça del Mercadal

Ofrena Floral dels escolars

van rebre el ram de
l’Ajuntament, de mans de
l’Alcalde de la Ciutat, Josep
Maria Roigé.
Un cop a l’esplanada del
Sant Crist, els escolars van
anar entrant al Santuari
dipositant els rams de flors
als peus de la imatge del
Crist, mentre a l’exterior, el
grup La Cremallera oferia un

Ballada de gegants a l’esplanada del Sant Crist

espectacle infantil.
Un cop acabada l’Ofrena
Floral infantil, va realitzar-la
els directius, entrenadors i
representants de jugadors
del Club Futbol Balaguer.
Acte seguit la executiva
local de Balaguer d’Unió
Democràtica de Catalunya,
encapçalada pel seu
president Josep Maria
Mestres i dels dos regidors
de l’Ajuntament de Balaguer,
Toni Velimelis i Rosana
Montané.
A la tarda i com cada any,
va fer la seva Ofrena Floral el
Casal de la Gent Gran.
Amb la tradicional
Ofrena Floral dels escolars i
d’altres col·lectius al Sant
Crist, es donava pas a un
seguit
d’actes
que
conformaven la festa major
d’enguany i amb molts dies
per poder fer moltes
activitats a la ciutat.

Els Gegants i Capgrossos
protagonistes de les Festes
del Sant Crist de Balaguer
Els
gegants,
capgrossos, i la cucafera,
han estat un dels
principals atractius per la
mainada, durant aquests
dies de Festa Major.
La primera sortida la
van fer el dia de l’Ofrena
Floral, mentre que la
ballada principal van
realitzar-la el dimecres, 9
de novembre, festivitat
del Sant Crist.
Els
gegants,
acompanyats per la
Banda d’Igualada van
acompanyar les autoritats
a la Missa i després van
fer la seva ballada a la
Plaça del Mercadal, plena
de gom a gom, gràcies a
la bona climatologia que
ha reinat durant tots els
dies de la Festa.
Els gegants també

La Colla Gegantera ha
presentat unes
botelles de vi
etiquetades amb
imatges dels gegants
van sortir el diumenge,
per fer un cercavila pels
principals carrers de
l’Eixample de Balaguer,
sortint de la Plaça del
Mercadal i retornant a la
Plaça del Museu.
Cal destacar que
durant la Festa, la Colla
Gegantera va realitzar un
taller de samarretes, molt
concorregut, i també han
presentat unes botelles
de vi, etiquetades amb la
imatge dels gegants de
Balaguer.

Cercavila per diferents carrers de Balaguer
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Joan Biscarri, convida a gaudir de la
Festa, en el Pregó de les Festes 2011
El vicerector d’Activitats
Culturals i Projecció Universitària de la Universitat de
Lleida, el balaguerí Joan
Biscarri, va ser l’encarregat
de fer el pregó de les Festes
del Sant Crist
En el seu Pregó, Joan
Biscarri va mostrar el seu
enamorament per la ciutat
de Balaguer, i es preguntava
quin sentit té fer un pregó
de festes en ple segle XXI,
dient que el pregoner havia
de convidar a la festa, als
seus conciutadans, indicant
que era complicat fer-ho, i
més amb la crisi que estem
patint.
Finalment, Biscarri acabà
citant Roberto Benigni i la
seva pel·lícula “La vita è
bella”, dient que s’ha de
gaudir de tots i cadascun
dels dies de la vida.

El Club Bonsai Balaguer
exposa durant les Festes

Joan Biscarri manifestà que malgrat la crisi que
estem patint, s’han de superar els problemes i
gaudir de tots i cadascun dels dies de la vida

Mostra de Bonsais

El Club Bonsai
Balaguer no va fallar a la
seva cita durant els dies
de les Festes del Sant
Crist de Balaguer, i el diumenge 13 de novembre,
va exposar els seus millors exemplars, al vestíbul de l’Ajuntament, des
Joan Biscarri, pregoner de les Festes del 2011

de les 11 del matí i fins a
les 8 de la tarda, per on
van passar centenars de
balaguerins per admirar
aquestes autèntiques
obres d’art, que presentava el club de la capital de
la Noguera per aquesta
mostra d’enguany.
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L’Esmorzar de germanor va repartir
2.500 raccions de coca de samfaina
Aprofitant el mercat setmanal dels dissabtes i la celebració de les festes del
Sant Crist, el passat dissabte 12 de novembre al matí es
van repartir 2.500 racions de
coca de samfaina i de sucre,
60 litres de cervesa i 200 litres de suc de fruita, a l’esmorzar de germanor, que
sota el lema de «Si vols esmorzar bé, vine a Balaguer»,
es celebra tradicionalment a
la plaça del Mercadal, davant
de l’Ajuntament.
A partir de les 9,30 del
matí, centenars de persones
de Balaguer i comarca que
estaven al mercat, es
congregaren davant de

Els grups Manel, Antònia Font
i Mine, reuneixen més de
dues mil persones a l’envelat
El públic va gaudir
amb el pop fresc dels
grups catalans Manel,
Antònia Font i els
teloners, Mine

Esmorzar de germanor

l’Ajuntament per tal de rebre
el corresponent tall de coca,
cervesa i suc de fruita, com
ja va essent tradicional, tots

els dissabtes de la Festa
Major de la capital de la
Noguera, un acte més dins
la programació.

35 colles van estar presents al 50è
Concurs Nacional de Colles Sardanistes
La Colla Sardanista Mare Nostrum de Barcelona es
va proclamar Campiona de Catalunya

Concurs de Sardanes

AGRAÏMENT A L’HOSPITAL JAUME D’URGELL
DE BALAGUER
La Família PERIS-DOLÇET amb aquestes línies
agraeix a tot l’equip mèdic, als infermers, auxiliars,
personal de neteja i tots els professionals que hi treballen l’atenció i el tracte que ens han dedicat en tot
moment.

La colla sardanista Violetes del Bosc de Barcelona
va guanyar la 50a edició del
Concurs Nacional de Colles
Sardanistes de Balaguer.
En aquests concurs, hi
van participar trenta-cinc colles, entre les quals n’hi havia diverses de la demarcació de Lleida.
El concurs era l’últim del
Campionat de Catalunya,
que s’ha adjudicat la colla
Mare Nostrum de Barcelona
com a guanyadora.
La cobla Mediterrània va
ser la responsable d’amenitzar el Concurs Nacional de
Colles Sardanistes durant el
mati del diumenge.
www.revistagroc.com
www.revistagroc.com
www.revistagroc.com
www.revistagroc.com
www.revistagroc.com
www.revistagroc.com
www.revistagroc.com
www.revistagroc.com
www.revistagroc.com
www.revistagroc.com

Balaguer inicià les
Festes del Sant Crist amb
el concert de Manel,
Antònia Font i els
teloners Mine, que va
congregar més de dues
mil persones al pavelló
Inpacsa. Mine va obrir
boca amb el seu pop
fresc, presentant “Les
maresmes Maleïdes”, en
el qual cada membre de
la banda ha escrit una
cançó sota la premissa
d’una mateixa història.
Passada la mitjanit
saltava a l’escenari
Manel, el quartet format
per Guillem Gisbert,
Roger Padilla, Arnau
Vallvé i Martí Maymó,
presentant el seu nou

treball “10 milles per veure
una bona armadura” i en
el qual s’inclouen 10 nous
temes com Aniversari,
bumerang o Flor groga-, i
recordant vells temes dels
seus anteriors treballs,
davant d’un públic
totalment entregat i
disposat a passar una
vetllada excepcional que
va obligar al grup a
realitzar diversos bisos,
amb gairebé dues hores a
l’escenari. Manel va donar
pas al tercer grup de la nit,
Antònia Font, el peculiar
quintet
mallorquí
encapçalat per Joan
Miquel Oliver, lletrista,
compositor, productor i
guitarrista del grup, i el
cantant Pau Debón, amb
els temes del seu treball
Lamparetes, que arriba
tres anys i mig després
del seu Coser i cantar,
amb una música on
resulten substancials la
soledat i la intimitat.

Antònia Font

Mercedes-Benz

V. X. ADSUAR

vendes · reparació de turismes i recanvis originals · equip Star Diagnosi
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El Centre Comarcal Lleidatà celebra les
Festes del Sant Crist a Barcelona
Els actes van consistir en una Missa, una
conferència de Josep Aznar i un dinar de germanor

Festa del Sant Crist a Barcelona

El passat diumenge 13
de novembre, es van celebrar les Festes del Sant Crist
a Barcelona, organitzades
pel Centre Comarcal Lleidatà, i que va comptar amb la
presència de molts balaguerins que resideixen a la capital catalana i que volen celebrar encara que lluny de
Balaguer, la seva festa major.
Una Missa a Sant
Ramon de Penyafort, oficiada pel Pare Trilla, una conferència sobre el Sant Crist de
Balaguer, a càrrec de l’historiador Josep Aznar, i un dinar de germanor, van centrar
els actes de la festa.

L’Ajuntament i FC Barcelona presenten
“Som el que fem, som el que mengem”
L’ajuntament
de
Balaguer i la Fundació del
F.C. Barcelona van presentar davant d’un centenar de
nens el programa ‘Som el
que fem, som el que mengem’. Aquesta iniciativa que
pretén promoure una dieta
sana i equilibrada entre els
infants i els joves, sobretot
entre els que practiquen algun esport. De fet, la majoria dels assistents pertanyien a clubs esportius de la
ciutat.

Zona del Molí de l’Esquerrà

S’apagaran la meitat
de les faroles
d’algunes zones, de
manera automàtica, a
partir de mitjanit
L’ajuntament
de
Balaguer
estudia
mesures per augmentar
l’estalvi energètic, com
ara l’apagada alterna de
faroles, que se sumaria a
les bombetes de baix
consum i al sistema de
telegestió d’una part de
l’enllumenat.
S’està
estudiant
apagar de forma alterna
les faroles d’algunes
zones de la ciutat, com
ara el Molí de l’Esquerrà i
la urbanització de la

carretera de Camarasa,
per tal d’augmentar
l’estalvi energètic de la
ciutat.
Aquesta mesura, que
s’aplicaria a partir de
mitjanit, se sumaria a les
ja existents de sistema de
control per ordinador
d’una part de la xarxa i a
les bombetes de baix
consum.
L’apagada de la meitat
de les faroles en aquests
sector es produïrà de forma automàtica, ja que
l’ajuntament disposa d’un
sistema de telegestió que
permet controlar punt per
punt l’enllumenat de diverses zones de la ciutat.
Molt aviat es podran controlar 500 punts de llum a
través d’aquest sistema
operatiu.

Presentació del programa

Consulta
Visites a
domicili
Vacunacions

Tot per l'animal de
companyia!
Pare Sanahuja, 27
Tel. 973 445584 - 617 910 071
25600 BALAGUER

L’Ajuntament estudia noves
formes per estalviar energia
de l’enllumenat públic

Cirurgia
Anàlisis
Aliments i
complements
Servei de perruqueria

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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Ja està obert el termini per demanar
les subvencions del programa Leader
En total s’atorgaran 1.189.300 euros a fons perdut
en els projectes de l’any 2011 a la Noguera

Presentació del Programa Leader d’enguany

El dia 1 de novembre de
2011 es va obrir el termini per
sol·licitar els ajuts del programa LEADER corresponent a
l’anualitat 2011. Per a aquesta anualitat, s’ha establert un
pressupost per atorgar en
forma d’ajuts directes a fons
perdut de 1.189.300 e.
Les subvencions van
adreçades a microempreses
o pimes dels següents
sectors productius: Sector
a g r o a l i m e n t a r i
(transformació
i
comercialització
de
productes
agraris
i
agrobotigues);
Sector
turisme i Creació i millora
d’altres microempreses.

Aspid aposta per la formació a la
Noguera, amb un nou curs formatiu
El passat dimecres dia 2
de novembre, s’inicià un
curs de formació de
Preparació al nivell I d’Actic
a la comarca de la Noguera.
L’Actic és un certificat per
acreditar les competències
en tecnologies de la
informació i la comunicació.
És un curs tècnic
professional que es porta a
terme a l’Oficina Jove de la
Noguera durant el mes de
novembre de dilluns a
divendres per la tarda.

Curs formatiu a l’Oficina Jove de la Noguera

Presentació del projecte de
cooperació GUSTUM,
Productes de la Terra

Productes de la Terra

Té com a objectiu, el
fomentar el
desenvolupament
rural a través dels
seus productes
El dia 24 d’octubre de
2011, el Consorci GAL
Noguera-Segrià Nord,
entitat gestora dels ajuts
LEADER, va presentar al
Consell Comarcal de la
Noguera el projecte de
cooperació GUSTUM,
Productes de la Terra,
adreçat a productors,
elaboradors, restauradors
i empresaris de la
comarca. En aquest
projecte de cooperació hi
participen els GAL de la
província de Lleida, el

País Basc i les Illes
Balears, i té com a objectiu
fomentar el desenvolupament rural a través de
la promoció de productes
agroalimentaris artesans i
de qualitat, potenciant
que els utilitzin els
establiments i les entitats
del mateix territori. En
aquesta jornada també es
va explicar el programa
LEADER d’ajuts a
empreses i emprenedors,
a través del qual el DAAM
pretén fomentar la
creació, ampliació i
millora d’empreses als
municipis de la Noguera i
a Alfarràs, la Portella i
Vilanova de la Barca, amb
subvencions
que
compten
amb
un
pressupost de més d’1
milió d’euros.
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340 persones van assistir al sopar de
tardor per la lluita contra el càncer
Durant el sopar es van recollir més de 7.000 euros,
en l’organització d’un bingo solidari

Sopar per la lluita contra el càncer

El passat dissabte dia 29
d’octubre va tenir lloc al pavelló del Molí de l’Esquerrà
el sopar de tardor per la lluita contra el càncer amb l’assistència de 340 persones de
la nostra ciutat i de diferents
pobles de la comarca.
Va comptar amb la col·laboració de l’Ajuntament, el
Consell Comarcal i el Servei
Educatiu de la Noguera, així
com nombroses donacions
de particulars i d’entitats
comercials que van permetre l’organització d’un bingo
solidari que juntament amb
el sopar van permetre fer una
recaptació de més de 7.000
euros.

L’Ajuntament tramitarà els informes
d’arrelament social per als estrangers
L’àrea d’immigració de
l’ajuntament de Balaguer tramitarà els informes d’arrelament social per als estrangers que viuen a Balaguer i
que no tenen regularitzada
la seva situació administrativa.
Anteriorment, aquests
informes els realitzava els
serveis socials d’atenció primària del Consell Comarcal
de la Noguera, però han acordat aquesta mesura per tal
d’agilitzar els tràmits.

Ajuntament de Balaguer

L’Associació de comerciants
Balaguer 2021, celebra la
seva assemblea ordinària

Assemblea de comerciants

Durant l’assemblea de
comerciants es va
presentar la
campanya comercial
”Un Nadal de cine”
El passat dilluns 7 de
novembre, a les 9 del
vespre i al local de
l’Avinguda Pere III, va
tenir lloc l’Assemblea
General amb l’assistència
de més de cinquanta
associats.
La Junta va repassar
les actuacions fetes, va
exposar la propera
campanya de Nadal: “Un
Nadal de cine” i va parlar
dels objectius a curt
termini, destacant tres
punts o premisses que van

engrescar als assistents:
- “Junts”, fent pinya tirarem
endavant, farem poble i
farem marca del comerç de
Balaguer.
- “Il·lusionats”, creient en
allò que fem i tenim,
treballarem per donar a
conèixer el nostre comerç
de proximitat, amb bons
establiments, servei
immillorable i producte de
qualitat.
- “De moda”, posarem el
nostre comerç de moda,
farem que el conegui tota
la comarca amb mercats
especialitzats, presentacions de productes,
«performances» al carrer i
múltiples
activitats,
involucrant tant als
comerciants, als clients
com també als nostres
proveïdors.

C O M A R C A << 11

“La Ruta dels orígens”, ofereix un nou
itinerari turístic i educatiu transfronterer
Un projecte multidisciplinar que permetrà, al
públic, descobrir a l’àrea del Pirineu les múltiples
recerques científiques de l’inici de l’univers

Els Pirineus

El delegat del Govern a
Lleida i vicepresident del
Consorci del Montsec,
Ramon Farré, i el diputat al
Parlament Europeu Ramon
Tremosa, van donar el tret de
sortida oficial al projecte
transfronterer de divulgació
científica «La Ruta dels
Orígens», en un acte que va
tenir lloc al Centre
d’Observació de l’Univers
d’Àger (COU).
El projecte «La Ruta dels
Orígens» consisteix en un
nou itinerari turístic, cultural
i educatiu entre Catalunya i
Midi-Pyrénées que permetrà
al públic en general i als
escolars descobrir a l’àrea
dels Pirineus les múltiples
recerques científiques sobre
els inicis de l’univers, de la
vida, de la pròpia serralada i

Presentació del projecte

de l’home, a través d’una
àmplia diversitat d’activitats
pedagògiques i participatives relacionades amb
paleontologia, arqueologia,
geologia o astronomia.
Cada una de les etapes
de la ruta presentarà un
període concret de la nostra
evolució i la ruta sencera
aportarà una visió global
dels orígens, des del Big
Bang fins a l’aparició de la
humanitat i el poblament
dels Pirineus.

En el transcurs de la
inauguració de «La Ruta els
orígens» també es va dur a
terme
l’estrena
de
l’exposició itinerant sobre el
tema
dels
Orígens.
L’exposició, destinada a un
públic familiar, inicia la seva
vigència al COU i serà
acollida en el futur pels
diferents socis del projecte.
Tracta la qüestió dels
orígens, tant des del punt de
vista astronòmic com
paleontològic.
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El Museu acull una exposició sobre
l’arquitectura dels anys 60 a Balaguer
«L’arquitectura vehicle
de modernitat. Balaguer
anys 60" és una producció
del Museu de la Noguera
comissariada per l’arquitecte Mercè Bosch, estudiosa
de l’arquitectura d’aquest
període a les terres lleidatanes. L’exposició vol posar en
valor una sèrie d’edificis
construïts cinc dècades enrere i que han quedat absorbits pel paisatge urbà,
mimetitzats pel creixement
de la ciutat.

El programa “Sota Terra” de
Televisió de Catalunya,
estudia el Pla d’Almatà

Inauguració de l’exposició
Gravació del programa “Sota Terra”

El programa “Quequicom” del Canal 33,
busca or, al riu Segre, a Balaguer
Amb el geòleg de la Universitat de Barcelona, Manel
Viladevall, impulsor del projecte de l’or a Balaguer

Buscant or al Segre

El
programa
«Quèquicom» del Canal 33
se’n va al far-west a buscar
or. I el far-west és al riu
Segre. Al seu pas per
Balaguer, l’enginyer geòleg
de la Universitat de
Barcelona Manel Viladevall
ensenya a la Samantha la
manera de trobar or. Tots
dos es fiquen al riu i amb un
àbac a la mà es passen el dia
buscant or entre l’aigua i la
sorra, igual com ho feien els
primers buscadors d’or de
Nord-amèrica. I en troben!
Aquest or prové dels
Pirineus i en el seu origen
està sempre barrejat amb
roques.

Els arqueòlegs del
programa han fet
prospeccions en
diferents punts del
jaciment arqueològic
L’equip del programa
Sota Terra, encapçalat per
l’arqueòleg
Eudald
Carbonell i l’actor Fermí
Fernández, ha excavat
durant tres dies el
jaciment islàmic del Pla
d’Almatà. Els arqueòlegs
del programa, que han
comptat
amb
la
col·laboració dels del
Museu de la Noguera,
han fet prospeccions en
diversos punts del
jaciment, situat a l’entorn
de l’església de Santa

Maria. Els resultats de les
investigacions es podran
veure quan s’emeti el
programa.
L’assentament del Pla
d’Almatà fou, inicialment,
cap al segle VIII un
campament militar, que a
finals del segle IX s’acabà
convertint en una ciutat
(Madina Balagi). La ciutat
islàmica assolí la màxima
esplendor entre els segles
X i XI. Actualment, és el
jaciment arqueològic
d’època islàmica més
important de Catalunya.
Gairebé 40 persones
conformen l’equip del
programa,
entre
arqueòlegs i tècnics de
televisió. La directora del
Museu, Carme Alòs, ha
participat també en la
gravació.
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Presentació del llibre “El triángulo de
la Noguera”, sobre el canal Algerri-Balaguer
El proper dissabte 26 de
novembre, a partir de les
11,30 del matí, la Sala d’Actes de l’Ajuntament de
Balaguer acollirà la presentació del llibre “El triángulo
de la Noguera. La historia
interminable de un fraude.
Canal Algerri-Balaguer ”,
obra de l’ex-alcalde d’Algerri,
Fermí Magrí Goixart, i publicat per Pagès Editors.
La presentació del llibre
correrà a càrrec del periodista i presentador de TV
Lleida, Santi Roig, i en acabar l’acte es servirà un aperitiu per a tots els assistents.
Un llibre polèmic que vol
denunciar les corrupcions
històriques que s’han generat al voltant de l’obra de
construcció del canal
Algerri-Balaguer.

Caminada pel Dia de la no
violència contra les dones

Sota el subtítol de “La historia interminable de un
fraude. Canal Algerri-Balaguer”, el llibre és obra de
l’ex-alcalde d’Algerri, Fermí Magrí Goixart

Balaguer

El proper divendres
25 de novembre, Balaguer
celebrarà el Dia Internacional de la no violència
contra les dones, amb una
caminada per la Plaça
Mercadal i els carrers del
Centre Històric, amb espelmes.
Portada del Llibre

La caminada acabarà
el seu recorregut al Mercadal amb la lectura del
manifest de l’institut Català de les Dones i seguidament es formarà, amb
les espelmes, un llaç lila,
símbol de la no violència
contra les dones.
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El CF Balaguer empata a casa amb el
Santboià, després de perdre a Manlleu

Classificació
Tercera Divisió

Golejadors del
C.F. Balaguer

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

1. Ermengol ........... 3
2. Edith ................... 2
3. Oscar lmaz ......... 2
4. Gabernet ............ 1
5. Figuerola ............ 1
6. Salat ................... 1
7. Benet .................. 1
8. Jony Fernandez . 1

Jordi Benet lluita una pilota

06/11/2011

MANLLEU
BALAGUER

3
1

13/11/2011

BALAGUER
SANTBOIÀ

1
1

El Balaguer no va poder
continuar la seva ratxa de

victòries fora de casa, caient
al camp del Manlleu, per 3-1,
en un partit en que els homes de Jordi Cortés no van
mereixer la derrota, es van
avançar en el marcador a la
primera part amb un gol de
Jordi Benet, tot i que els de
Manlleu van aconseguir
l’empat abans del descans.
En una segona part trencada, en que cualsevol dels

Ciruela intenta controlar una pilota

dos equips es podia emportar el gat a l’aigua, el Manlleu va ser qui va aconseguir
trencar la igualtat, i en pocs
minuts i en ple domini visitant, van marcar el tercer gol,
que sentenciava l’encontre.
D’altra banda, el passat
diumenge, el Balaguer rebia
al Santboià, un equip format
per jugadors molt alts i que
amb un joc directe i aèri van
dominar la primera part, sense que els balaguerins es trobessin còmodes sobre el terreny de joc. Malgrat el domini del Santboià a la primera
part, s’arribà al descans amb
l’empat a 0 incial, i al minut
3 de la segona part, el
Balaguer s’avançava en el
marcador, gràcies a un gol
de Jony Fernández, en el que
la sort va acompanyar els balaguerins.
L’expulsió del davanter
del Balaguer, Edith per doble amonestació, va ser clau

per a que el Santboià busqués el gol de l’empat, davant el domini local de la
segona part, i aquest arribà
al minut 38 de la segona part,
marcant el gol de l’empat
que seria definitiu en el resultat.

Propers encontres

Jordi Benet i Jony
Fernández s’han estrenat com a golejadors
del Balaguer, en els
dos darrers partits disputats a Manlleu i a
casa
davant
el
Santboià, tot i que només han servit per sumar un punt dels sis
possibles.
A falta de cinc partits per acabar la primera volta, el Balaguer té
18 punts i ocupa la
12ena plaça de la classificació de Tercera Divisió, un lloc còmode
de cara a disputar els
propers partits de lliga
davant rivals com el
Gavà, Europa i Terrassa.

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

Gavà |Balaguer
------------------------------------27/11/2011 -- 17h.
Camp Municipal de
Balaguer

Balaguer| Europa
------------------------------------04/12/2011 -- 17h
Camp Municipal de
Terrassa

Terrassa| Balaguer

Jordi Benet
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El Cristec aconsegueix la victòria, per
9-1 davant el Montserrat-Monistrol
Abans del partit es van presentar els 10 equips i
120 jugadors que conformen el Club Futbol Sala
Balaguer, al Pavelló Poliesportiu de Balaguer

El jugador Valero va marcar dos gols

Els de la capital de La
Noguera s’imposen amb
facilitat en un partit que va
tenir com a prolegomen la
presentació de tots els
equips del club, en el que va
ser una festa del futbol sala
balaguerí.
Es van presentar els deu
equips que conformen el
club, amb un total de 120
jugadors. L’acte va estar
presidit
pel
regidor
d’esports, Guifré Ricart.
El jugador local Tarroja,
autor dels 3 gols dels de casa
en la primera meitat, va
comandar un Cristec que no
va trobar gaire oposició d’un
conjunt barceloní que es va
limitar a defensar en la seva
parcel·la. Només una
badada defensiva en els
instants final va facilitar que
els visitants, que van tenir

Primer equip del CFS Balaguer

als pals com a aliats en 5
ocasions, marxessin al
descans amb un curt parcial
de 3 a 1.
Un nou gol de Tarroja,
només començar el segon
període, va finiquitar un
encontre sense gaire més
història (4-1, min. 21).
Els locals es van limitar
a controlar la possessió i
deixar passar els minuts, fins
que la inèrcia del partit els
va portar a culminar la
golejada en els darrers 10
minuts amb gols de Valero,

per partida doble, Xus, Nieto
i Xolo.
Aquesta nova victòria
manté els balaguerins en
quarta posició en la
classificació, amb 13 punts,
a només 3 dels líders Sant
Cugat i Pallejà.
La propera setmana el
conjunt dirigit per Jaume
Canal es desplaça a la difícil
pista del Castellbisbal, equip
ascendit aquesta temporada
a la Nacional i que
tradicionalment fa de la seva
pista un fortí.”
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Bona actuació dels tennistes del CTT
Balaguer al Torneig Zonal de Bàscara
TENNIS TAULA>> Els
dies 29, 30 i 31 d’octubre es
va celebrar a Bàscara (Girona)
el Torneig Zonal de Tennis de
Taula que reuneix els millors
palistes de Catalunya, Aragó,
Illes Balears i Navarra, i classifica per al Torneig Estatal als
8 millors de cada categoria.
El CTT Balaguer hi va
prendre part amb un total de
9 jugadors. Els millors
resultats van ser en les
categories benjamí femení i
aleví masculí. En la primera,
Natàlia Miramontes es va fer
amb la plata, en eliminar a la
seva companya d’equip,
Gemma Lladonosa a

TENNIS TAULA>>
Les balaguerines, amb
dues victòries i dues
derrotes es situen a
la meitat de la taula

Pol Calderó

semifinals, la qual va
aconseguir el bronze.
Per altra banda, Pol
Calderó va realitzar una gran

actuació en, aconseguint la
victòria en tots els seus
partits i fent-se, així, amb l’or
en aleví masculí.

Balaguer acull diumenge, la V Duatló
de Muntanya, amb 200 participants
DUATLÓ>> Una cursa a peu de 7 quilòmetres, una
ruta BTT de 21 quilòmetres i una altra cursa de 3

Duatló de muntanya

El CTT Balaguer perd davant
el Suris Calella en un partit
molt disputat malgrat el 0-4

El proper 20 de novembre, es celebra la 5ena Duatló
de muntanya de Balaguer,
amb sortida des del pavelló
del Molí de l’Esquerrà. La
prova, mostra tres trams; un
primer de cursa a peu per
l’entorn de Balaguer, de 7
km., un segon tram de cursa en BTT, amb 21 km, entre
corriols i camins de la comarca, que ens faran passar per
Vilanova i Gerb fins arribar a
Balaguer, i el darrer tram, de
cursa a peu pel casc antic de
la ciutat de Balaguer amb 3
km., com a final de la duatló,
tota una prova de foc després d’un llarg i dur itinerari
a fer.

El Balaguer Villart
Logístic va perdre a la
seva pista davant d’un
Suris Calella que venia de
jugar la ETTU Cup
Europea i que es va
mostrar molt consistent
amb totes les seves
jugadores. Tot i això, el
resultat de 0 a 4 va ser un
excessiu i no reflexa la
major igualtat real que es
va poder veure en el
terreny de joc.
En el primer partit
Anna Biscarri perdia
previsiblement per 0 a 3
davant una de les millors
i més experimentades
jugadores espanyoles,
Jèssica Hernández (2-11,
8-11, 4-11). Tot seguit Yan

Lan Li tampoc no podia
superar el joc dur i
rapidíssim de la russa
Svetlana Mayorova i queia
també per 0 a 3, si ve amb
marcadors ajustadíssims
en cada joc (10-12, 17-19,
8-11). Però la clau del
desenllaç de l’encontre
estaria en el tercer partit
en el que Tinting Wang, en
un
enfrontament
espectacular
i
disputadíssim perdia el
seu primer partit de la
temporada davant la
jugadora sèrbia Gabriela
Feher per un 2 a 3 que
s’hauria pogut decidir per
qualsevol banda (11-9, 911, 8-11, 11-9, 11-13).
Finalment, i ja sense
opcions, la parella Wang/
Li cedia per 1 a 3 davant
Feher/Mayorova (10-12, 411, 11-6, 4-11).
Amb dues victòries i
dues derrotes, es situen en
la zona intermitja de la
taula.

Tinting Wang

Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes

Tel. 973 448 332
Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER
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95 joves pilots van participar a
l’Enduret del Baix Sió, a Montgai
MOTOCROSS>> La
prova celebrada al
circuit de motocross de
Montgai, tancava el
Campionat de Catalunya
La segona edició de
l’Enduret del Baix Sió, que
va celebrar-se el passat 6 de
novembre a l’històric circuit
de motocròs de Montgai, va
comptar amb la participació
de 95 joves pilots de
diferents edats, prova que
tancava el Campionat de
Catalunya
d’aquesta
modalitat.
En la categoria 85, que va
comptar
amb
32
participants, els guanyadors
van estar: Gerard Gómez
(10:00.193), Simeo Ubach
(10:01.254) i Enric Francisco
(10:02.840).
En la categoria Oberta,

Enduret a Montgai

amb 12 participants, els
vencedors van ser: Josep
Garcia (9:29.905), Miquel
Pujol (9:37.732) i Pol Casals
(10:05.274).
En
la
categoria
Clàssiques,
amb
15
participants, els guanyadors
van ser: Fèlix Moyes
(10:52.165), Oscar Lombarte
(11:04.215) i Juan Carlos

La prova també va tenir entrebancs

Lombarte (11:07.275).
En la categoria Aleví,
amb 18 participants, els
guanyadors van estar:
Alejandro
Ceballos
(10:44.316), Adrià Font
(10:48.786) i Salvador Ubach
(11:05.409) mentre que en la
categoria Iniciació, amb 14
participants, els guanyadors
van ser: Albert Fontova
(10:59.383), Guillem Farres
(11:18.543) i Gabriel Mesas
(12:17.456).
En la categoria Fèmines,
amb 4 participants, les
guanyadores van ser: Laia
Masdeu (11:17.057), Alexia
Boet (12:23.030) i Georgina
Fontova (13:00.270).
Els participants havien
de realitzar tres voltes de ral·li
en les quals hi havia dos
trams cronometrats. Cada
volta tenia durada mitjana de
45 minuts i cada tram
cronometrat, de 4 minuts.

Ivan Espilez i Cerasela Pasa
guanyadors de la Cursa
Atlètica del Sant Crist 2011
Ivan Espilez, del EKKE
amb un temps de 32:04
es va proclamar campió
absolut de la Cursa
Atlètica del Sant Crist de
Balaguer,
de
10
quilòmetres de distància,
celebrada ahir a la tarda,
amb sortida i arribada al
pavelló
polivalent
d’Inpacsa, i amb un
recorregut urbà, per
diferents barris de la
ciutat.
Ricard Pastor del
Xafatolls, amb 32:08 i
Alexandre Tassies del CE
Linyola amb un temps de
33:17, van ser segon i
tercer, respectivament.
L’atleta balaguerí Joan
Prats, va ser quart a la
general,
i
primer
classificat en categoria
veterans.

ATLETISME>> Els
atletes Joan Prats i
Carme Millán van ser
els primers atletes
locals de la cursa
En fèmines, la victòria
va ser per l’atleta Cerasela
Pasa, del Medilast amb un
temps de 37:55, seguida
de la balaguerina del
Maratonians del Segre,
Carme Millán, amb un
temps de 40:51, i de la
també
balaguerina
Antònia Hermoso, amb
un temps de 42:32.
A la cursa, hi van
participar un total de 362
atletes vinguts d’arreu de
les comarques catalanes
i també part de les
comarques de l’Aragó.

Sortida de la Cursa del Sant Crist
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Un temps retrobat
C.G.A.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Des de la darrera col·laboració meva que vaig lliurar dins els finals d’octubre
a les hores d’ara, uns dies
plens de significació ja han
passat. S’ha de dir que no
podia ni pot ser d’altra forma, els temps, els dies i les
hores al seu pas van ferint el
nostre cos, i la darrera ens
matarà. I la vida també continuarà sense nosaltres.
Hem complert amb la diada de Tots Sants, i com dies
abans vaig estar al cementiri a donar-hi un tomb, va anar
agafant cos un vell pensament al meu cap que al final
m’ha arribat a anguniejar.
Vull explicar-vos el motiu de
les meves cabòries: en el jar-

dí que s’ha convertit l’actual
cementiri vell de Balaguer, si
qualsevol es passeja amb
parsimònia, un pas darrera
l’altre sense pressa, vas veient cares i noms de coneguts que ara fan aquest descans forçós de la seva persona al mateix temps que es
converteixen en un petit volum de pols. Quan d’una
manera repetida, per les visites que hi fas, van recuperant els coneguts i no tan
coneguts les formes de la
seva figura, et dones conte
de que no hi ha cap ordenador que es pugui comparar
amb el propi cervell. Si vols
pots recuperar les expressions i alguna gesticulació

La pobresa de Mas
Grup Municipal Socialista
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Para luchar contra la
pobreza, Artur Mas ha
apelado «a la solidaridad del
conjunto del país» y ha
anunciado que el próximo
mes de marzo el Govern, en
colaboración con los
medios públicos de la
Generalitat, emprenderá una
campaña de sensibilización
ciudadana contra la pobreza
para que todos los
ciudadanos contribuyan a
ayudar
a
los
más
necesitados.»
(La
Vanguardia)
Quan va posar el timó al
seu despatx, sembla que
ningú no li va explicar que el
rumb adequat era el de
resoldre els problemes del
país, no el de traspassar la
responsabilitat
a
la
ciutadania. Com pot tenir la

irresponsabilitat de demanar
a aquesta població ofegada
per la crisi i a qui vostè està
desproveïnt de serveis
públics que li faci la feina? I
a sobre permet que el seu
company de travessa, el
senyor Duran i Lleida,
manifesti que «ja no és
possible mantenir una
pressió fiscal alta que
permeti pagar serveis com
la sanitat, per exemple.»
Però és clar «En demanar-li
més concreció, Duran ha
reconegut que si donés més
detalls, perdria les eleccions.
«Imagini que jo parlo de
copagament, que no en
parlo.
Demà
em
començarien a caure
bufetades per tot arreu», ha
dit.» Els vots i les eleccions
per davant de tot.

ben pròpia d’aquell que recordes, i que potser -aquest
potser dubitatiu el dic amb
tota la conseqüència -, no el
veuràs més mai més. I d’aquí
venen les meves cavil·lacions. Quan era més jove,
força més, el record apareixia quasi d’una forma instantània, com en una inexistent càmera Polaroid capaç
de reproduir moviments.
Ara he de confessar que degut a la quantitat d’amics,
coneguts i saludats que
m’han passat davant en
aquest traspàs, em costa sintonitzar amb molts. Em preocupa relativament, doncs
sempre he pensat que la
mort és molt saludable per
tots encara que no hi hagi
cap mort feliç. Convenient
pel malalt irreversible que
enyora amb tristesa els anys
de salut. Convenient pels
que hi ha darrera, doncs tots

Permeti’ns que li
diguem, senyor Mas, que
no ens queda més opció
que apel·lar a la seva
responsabilitat com a
màxim dirigent d’aquest
govern; una responsabilitat
que demana redirigir el seu
timó envers el camí de
polítiques
que
no
desmantellin
les
prestacions més bàsiques
per a tota la ciutadania.
Preocupi’s de les persones
i entengui que els serveis
públics són drets universals
aconseguits durant molts
anys d’esforç col·lectiu.
Comenci per aquí, i per
aplicar
polítiques
equitatives i justes per a
tothom, i després ja en
parlarem, de la solidaritat,
però primer practiqui-la
vostè.

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

amb més o menys escala
som una mica benficiari
d’ells. Convenient quan els
records de tota una vida et
fan pesats i adolorits els ossos. I no deixa de donar-te
satisfacció el convenient
pensament que tots aquells
que es creuen ser primers,
passaran a ser no res en un
plis-plas. A tots sense remei
possible ens separa uns
breus minuts, prims com un
tel de ceba, del viure i estar
morts. Malgrat la fama, nosaltres els espanyols, tots,
no tenim cultura de la mort.
Potser en un altre temps la
vam tenir, avui tenim cultura de consumidors de tot i
necessitem estar vius, i tot
el que no sigui això va botant a la paperera. Hem estat capaços d’engolir-ho tot
i ara se’ns engoleixen a nosaltres. I malgrat tot, encara
fem que la veu del poeta vagi

repetint: “que solos se
quedan los muertos”.
Altres dies que jo recordo amb nostàlgia són els de
la Festa Major del Sant Crist.
Com ha canviat! Pot molt
ben ser que al canviar la població vivent dins la ciutat,
el que ara es veu sigui només una conseqüència. Es
volen fer tantes coses, es vol
complaure tant a la gent,
que tot apareix aigualit. Jo
vull creure que dins l’àmbit
familiar no s’hagi perdut del
tot allò que era la Festa Grossa del Sant Crist del novembre. Doncs ara que hem caigut en la vanitat de desmitificar-ho tot no sabem ben bé
on anem. On som, ho estem
mastegant ja, i sabem també a qui donar-hi les gràcies.

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

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
Tornem-hi
No els entenc senyors polítics.
No els entenc en absolut.
Potser ho porta la ignorància
-per benignei ella torna incomprensible
un afany tan dissolut,
que al final crema les barques,
una vegada i una altra,
enarborant alternances
amb promeses de futurs
que retornen al principi,
després de molt recular,
amb cireretes i fruits
que fan veure que van nàixer
i encara no han germinat.
A so nostre,
no ens agrada que s’hi posin,
per més que hi hagin estat.

O P I N I Ó

La festa major 2011
Joan Maria Molins Romeu, Portaveu del Grup del Partit Popular
a l’Ajuntament de Balaguer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Festa Major, festa del
nostre patró el Sant Crist de
Balaguer, ja s’ha acabat.
Ara crec que és el
moment de fer una mica de
balanç del que han estat els
actes lúdics, religiosos i
especialment
els
institucionals.
A Balaguer, quan arriba
la Festa Major, tota la
ciutadania espera celebrar
aquesta festa com una
manera de fer Ciutat i de
gaudir
d’uns
actes
programats -o no- per
l’Ajuntament. El problema
és que passa tot el contrari.
La gent marxa a altres ciutats
properes o no tan properes,
on no és festa, a comprar o a
realitzar altres tasques.
I per què passa això?
Doncs per què les activitats
que es programen a
Balaguer, any rera any, no
són prou atractives com per
quedar-se a casa. És per
aquest motiu que el Partit
Popular des de fa 4 anys
demana -sense èxit- que
s’aprofiti un dels dos dies per
fer una festa major d’estiu,
lligada, o no, amb la
Transsegre.
Tenim
els
actes
religiosos, la missa del dia 9
i del dia 10 -en funció de com
s’escaiguin les festes -amb
un protagonisme lògic del
Sant Crist- oficiada per Sr.
Bisbe, el Sr. Rector i vicaris
de Balaguer i altres mossens
de la comarca, a el qual

assisteix tota la corporació
municipal i moltíssima gent
de Balaguer que vol retre
homenatge al nostre Patró
el Sant Crist de Balaguer.
També hi ha actes
institucionals: posada de les
banderes al balcó de
l’Ajuntament, el Pregó de la
Festa Major, la pujada de tota
la corporació cap al Sant
Crist, vermut de Festa Major
i poca cosa més. Per cert
que aquest any s’hi ha afegit
un sopar on podien anar-hi
tots els regidors i els seus
acompanyants, pagat per
l’Ajuntament.
I són en aquests últims
actes en els que vull
denunciar a l’actual alcalde
Sr. Roigé.
És lamentable que una
ciutat com Balaguer tingui
un primer edil que porti a la
nostra
Ciutat
a
la
marginalitat i fora de la llei, a
incomplir la llei de banderes.
A totes les ciutats i a
totes les administracions ha
d’haver les 4 banderes al
balcó: l’Espanyola, la
Senyera, la de la ciutat, en
aquest cas Balaguer, i la de
la Unió Europea.
En aquests actes els
sentiments personals s’han
de deixar de banda. El Sr.
Roigé és l’alcalde de tots els
balaguerins i com a tal,
hauria de respectar a tots els
balaguerins i balaguerines,
tant als que ens sentim
catalans i espanyols o

espanyols i catalans, com
a la resta, als que només
se senten catalans o
castellans. No necessitem
ni volem un alcalde sectari,
volem que l’Alcalde de
Balaguer sigui l’alcalde de
tots.
Aquest any -i així anirà
succeïnt mentre no es
posin totes les banderes,
que
legalment
i
sentimentalment
corresponen a tots els
balaguerins, al balcó de
l’Ajuntament el dia de la
Festa Major- el Partit
Popular no ha participat
voluntàriament -diguem-ne
objecció de consciència- a
tots els actes institucionals,
ja que no volem ser
partícips
d’aquesta
flagrant i manifesta
il·legalitat que s’ha portat a
terme aquest any. No
volem participar ni
acompanyar a un Alcalde
de Balaguer que ha estat
l’únic, en temps de
democràcia, que no ha
complert amb la llei de les
banderes.
El Partit Popular de
Balaguer, es reserva el dret
d’iniciar les denúncies que
calgui per a què l’any
vinent, Balaguer sigui un
poble legal, no una
“república bananera” a la
que ens vol portar aquest
Alcalde. I quan solament
acuso a l’Alcalde ho faig en
fonament de causa, ja que
han estat uns quants els
regidors d’altres grups
municipals que m’han fet
arribar la seva indignació
per aquest fet.
-----------------------------------------------
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Per on passa el tren? - Per la via.
-Calla ruc que ja ho sabia!
Jordi Rodríguez Mestres
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Podríem dir que
tothom sap per on passen
els trens, els avions i els
vaixells i que la gran
majoria de la gent sap per
on passen o haurien de
passar els vehicles de dues
rodes i de quatre, encara
que n’hi ha que els fan
passar per on volen o els
deixen on volen. Això sí,
quan cal deixar un vehicle
de quatre rodes damunt
d’una acera ho fan sempre
amb
els
quatre
intermitents posats, en
senyal d’avaria. Cal
concloure que aquesta
suposada avaria la poden
reparar ells mateixos, atès
que mai veig arribar la
grua per endur-se’ls.
El que ja no queda
massa clar a la majoria de
la gent és per on ha de
circular el vianant i això ho
podem comprovar cada
dissabte a migdia en el
pont Nou, el que dóna
entrada a la plaça
Mercadal.
Diu l’article 121.3 del
Codi de circulació que el
vianant haurà de circular
per la seva dreta i si ho fa
per la seva esquerra, estarà
obligat a cedir el pas a qui
vingui de cara. Això seria
bo que l’Ajuntament ho
anunciés a cada entrada
d’aquell pont per evitar
situacions perilloses, en
molts casos.
Suposo que la costum de

caminar per l’acera esquerra
es remunta a aquells anys en
que el pont tenia unes aceres
molt estretes i ens donava
més seguretat circular per
l’esquerra per si havíem de
baixar de l’acera per avançar
a algú, ja que així podíem
veure de cara si venia o no
algun vehicle rodat. Més o
menys el que passa al pont
Vell o pont de Sant Miquel
on les aceres son força
estretes. En aquest cas el
vianant podrà fer-ho per
l’esquerra, en aplicació d’allò
que preveu l’article 122.3
d’aquell Codi, que raona que
estaria permès per les
circumstàncies concretes de
la via (una acera estreta, per
exemple).
No cal dir, però, que apart
d’allò que estableix el Codi
de circulació cal tenir sempre
present el sentit comú i les
normes
bàsiques
d’educació tan elementals
com ara cedir el pas a les
persones grans, amb
problemes de mobilitat o, si
som uns cavallers, a les
senyores o senyoretes.

-------------------------------------------------
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El Mercat de Santa Llúcia s’amplia a
diferents carrers del Centre Històric
A més del carrer d’Avall,
es farà al carrer Escala,
plaça del Pou, plaça
Sant Jaume, carrer Major i plaça Mercadal
El Mercat de Santa
Llúcia, que se celebra el 3 de
desembre, amplia el seu
espai per tal de poder acollir
la demanda de paradistes
passant de les 50 parades de
l’any passat a les 70
d’enguany.
Concretament s’ha
marcat un circuit que
abarcarà els carrers d’Avall,
plaça Sant Jaume, carrer de
l’Escala, plaça del Pou, carrer
Major i porxos del Mercadal
que enllacen aquest carrer
amb el d’Avall amb la
intenció d’esdevindre un
gran mercat nadalenc on s’hi
podrà trobar tots aquells

Fira de Santa Llúcia

El proper dilluns dia
21 de novembre a les 7 de
la tarda tindrà lloc l’acte
de cloenda de l’exposició
«Aviat serà tard», amb
textos de Francesc Macià
i dibuixos de Josep Maria
Llobet.
L’acte comptarà amb
la presència dels dos
autors balaguerins i
constarà de la lectura en
veu alta d’alguns dels
poemes que han format
part d’aquesta exposició

Fira de Santa Llúcia

articles necessaris per
començar a preparar
aquestes
festes
tan
especials.
Com
a
novetat
d’enguany, el comerç
d’aquesta zona del Centre
Històric ha volgut participar
activament en aquest
esdeveniment col·laborant
en el seu muntatge i

Cloenda de l’exposició “Aviat
serà tard” amb una lectura
de poemes de l’exposició

organitzant un joc entre totes
les botigues anomenat «El
joc del caganer», figura
típicament catalana que no
pot faltar en cap pessebre.
Per això, la fira-mercat de
santa Llúcia estrenarà
aquesta nova imatge que
servirà
de
cartell
promocional d’aquest gran
mercat.
El regidor de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament
de Balaguer, Antoni
Velimelis, ha manifestat que
«amb aquesta ampliació
volem donar cabuda a totes
les demandes de parades
existents, a la vegada que
involucrem al comerç del
Centre Històric en aquesta
fira-mercat tradicional».
També destacar que,
com a novetat, tindrà lloc
una mostra d’aviram a la
plaça del Pou, juntament
amb el patge reial.

Exposició a la Biblioteca

que s’ha pogut veure a la
Biblioteca Margarida de
Montferrat
fins
el
divendres dia 18 de
novembre.
La lectura anirà a
càrrec d’alguns dels
usuaris de la biblioteca
Margarida de Montferrat
que participen activament
en una de les activitats
més consolidades que es
fan en la biblioteca com
és el reconegut Club de
Lectura.

O C I

“La lluita per l’oportunitat de viure”,
exposició a la Biblioteca Municipal
L’exposició es pot visitar des del 21 de novembre
fins al proper 14 de desembre a la biblioteca

Biblioteca Margarida de Montferrat

Del 21 de novembre al 14
de desembre, la Biblioteca
Margarida de Montferrat acollirà l’exposició “La lluita per
l’oportunitat de viure”.
Aquesta exposició està emmarcada dins dels actes en
motiu del dia internacional de
la no violència contra les dones que es celebra el 25 de novembre, dia en que es farà una
caminada amb espelmes pel
centre històric i es llegirà un
manifest, seguidament es formarà amb les espelmes un llaç,
símbol de la no violència contra les dones. L’exposició i l’acte està organitzat per l’Ajuntament de Balaguer i l’Institut Català de les Dones.

“La Ventafocs” de Dreams Teatre, al
Municipal, aquest diumenge a la tarda
El diumenge 20 de novembre, a partir de les 6 de
la tarda, i al Teatre Municipal
de Balaguer, s’escenificarà
l’obra “La Ventafocs” a càrrec de la companyia Dreams
Teatre, en motiu del Dia Universal dels Infants.
L’entrada es gratuïta i
l’aforament està limitat a les
700 localitats del Teatre Municipal.
La representació està organitzada pel Consell Comarcal de la Noguera.

Teatre Municipal
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Balaguer amb la Marató, un
projecte solidari pel proper
diumenge 18 de desembre

El Gimnàs Punt d’Esport hi participa des del 2007

L’Ajuntament de
Balaguer vol celebrar
una jornada unitària
per recaptar fons per
la Marató de TV3
El 18 de desembre La
Marató de TV3 arribarà a
l’edició número 20 amb
un programa dedicat a la
regeneració
i
el
trasplantament d’òrgans
i teixits.
Dues dècades d’èxit,
fruit d’un suport social
excepcional,
han
convertit La Marató de
TV3
en
el
gran
esdeveniment solidari i
participatiu a Catalunya.
Centenars de milers
de persones, entitats,

institucions i empreses
uneixen esforços en un
mateix sentit: obtenir
recursos econòmics per
impulsar la recerca
biomèdica
sobre
malalties
sense
guariment conegut.
Balaguer també vol
sumar esforços per la
Marató, i des de
l’Ajuntament
s’està
coordinant totes les
entitats i associacions de
la ciutat que volen
col·laborar amb la Marató,
per celebrar una jornada
unitària, amb la intenció
de recollir el màxim de
diners possibles per
aquesta causa de l’edició
d’enguany de la Marató
de TV3, el mateix
diumenge
18
de
desembre.
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BREUS

Anuncis breus classificats
TREBALL
------------------------------------PROFESSORA nativa
dóna classes particulars
d’anglès: repassos i classes de conversa en llengua anglesa. Per particulars o grups organitzats.
Raó: 650422582.
------------------------------------CONSTRUCCIONS i REFORMES Germans Vidal
Guardiola. Teulades, façanes, banys, comunitats,
granjes, magatzems, cases antigues. Reformes
en general. Econòmic.
Raó telèfons: 973426180690921832.
------------------------------------ES DONEN classes particulars d’anglès de primària i ESO. Raó: 973445126.
------------------------------------SE OFRECE chica para
cuidar gente mayor o
niños. Con experiencia.
Interesados llamar al
teléfono: 638148552.
------------------------------------ES PRECISA persona
amb experiència amb
planxa professional (aspirant-bufant). Interessats
trucar al 687534608.
------------------------------------SE OFRECE chica con
titulación en Infermeria
General.
Razón:
642979455.
-------------------------------------

SE OFRECE chica responsable, eficiente y seria para limpiar casas,
escaleras, fregar platos en
Balaguer o también en
alrededores. Razón:
667370005.
-------------------------------------

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.
------------------------------------ALQUILO piso mueblado, 4 hab., 2 baños,
terraza grande. Frente
estación autobuses. Raó:
699798857.
------------------------------------PÀRQUING tancat es lloga al c/ Dr. Fleming. 65 e/
mes. Interessats trucar al
telèfon: 973450407.
------------------------------------VENDA o LLOGUER de
pàrkings tancats al c/
Jaume Balmes, 11. Interessats trucar als telèfons:
973446161629310479.
------------------------------------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. Raó: 973447752639920281.
------------------------------------LLOGUER O OPCIÓ DE
COMPRA d’un dúplex a
Vallfogona de Balaguer,
150 m2+60m2 de terrasses. Nou a estrenar, a/a, insonoritzat, videoporter,
molts extres i vistes immillorables. Telf: 679606061.
------------------------------------OPORTUNITAT, venda
de parcel·les aïllades
Balaguer, al costat del
col·legi Mont-roig. Entre
380-750m 2 . Telèfon:
676996765.
------------------------------------LLOGUER DE pisos a
Balaguer, 2 i 3 hab., amb
mobles o sense. Raó:
670284619.
------------------------------------VENDA pàrkings, c/ Sant
Jaume (entrada Banqueta) a partir de 7.000 e, al
c/ Barcelona, 72 a partir
de 9.000 e. T: 676116396.
------------------------------------ES LLOGA magatzem comercial al c/ del Pont de
Balaguer, 600 m2 (aprox.),
una sola planta. Raó:
659897555.
-------------------------------------

ES LLOGA casa a Os de
Balaguer per vacances i
caps de setmana. Totalment equipada. Molta
llum. Capacitat per 12
persones. Raó telèfon:
687750253.
------------------------------------ES LLOGA pis al Ps. de
l’Estació, 4 hab., cuina, 2
banys, menjador. Raó:
634208883 (nits).
------------------------------------LLOGUER DE PIS a
Vallfogona, amb mobles
i electrodomèstics. Molt
solejat. Comunitat. Pàrking opcional. Preu: 290
e. Raó: 679606061.
------------------------------------SE ALQUILA apartamento, 2 hab., amueblado, ascensor, calf. y a/a.
Teléfono: 973451371.
-------------------------------------

VARIS
------------------------------------ES VEN llenya de roure i
alzina. Interssats raó:
625170317.
-------------------------------------

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, clase almendro
y encina. Mínimo 1.500
kg. Entrega a domicilio.
Razón: 622779668.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per anuncis en aquesta
secció, us podeu adreçar
a les nostres oficines al c/
Sant Lluís, 36-38 altell de
Balaguer, trucant al
973448273 o bé a la nostre
pàgina
web:
www.revistagroc.com
-------------------------------------

S E R V E I S << 23

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

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

Farmàcies

Horari de trens

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 17 de novembre a les 8 de la tarda del 24 de novembre
ALDAVÓ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 24 de novembre a les 8 de la tarda de l’1 de desembre
CLAVER
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda de l’1 de desembre
a les 8 de la tarda del 8 de desembre
SALA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.

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
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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
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