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

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

«Els estudiants s�han passat
de la ratlla». Amb aquestes
paraules del president de la
Generalitat, arran de les
mobilitzacions de finals de febrer
dels estudiants, començava el
Què en penseu? de primers de
març. En aquelles mateixes línies
comentava que el futur dels joves
el veia lluny d�aquest país. No han

passat ni dos mesos  que el
conseller d�Empresa i Ocupació
suggeria al joves,  en la Comissió
de Polítiques de Joventut, del
Parlament de Catalunya, «que
agafin el primer vol a Londres i a
servir cafès». I afegí «que era per
guanyar fluïdesa en anglès».
¿Servirien els calerons obtinguts
per poder arribar a pagar les
matrícules de la Universitat de
l�any vinent (amb un augment
superior al 60%)? Si els joves tenen
un nivell baix d�anglès, no és part
de culpa d�aquest  actual Govern?

Abans del tripartit, la política
educativa catalana la dirigí CiU.
¿Quina mena de conseller, sigui
o no de treball,  només pot oferir
aquesta alternativa? Així valora
l�esforç que esmercen joves i
famílies per assolir una formació
superior de la qual, el país, també
se�n beneficiarà? A hores d�ara,
ningú del govern «dels millors»
ha esmenat aquesta relliscada.
Repeteixo, com en l�anterior
ocasió, «Senyor Mas, qui es passa
de la ratlla?
-------------------------------------------------

Una de les notícies econòmiques més comentades
els darrers dies, ha estat, sens dubte, la idoneïtat o no
dels rescats bancaris per part de l�Estat, amb diner públic.
En el cas que es faci, cal que no sigui a fons perdut, ja
que difícilment podríem explicar que no hi ha diners per
a hospitals o escoles, i sí n�hi ha per a salvar un sector,
que en el cas de que tingui problemes, segurament els
mateixos bancs, en són els culpables.

El passat mes de febrer, el Govern Central va aprovar,
un decret llei de sanejament del sector financer en què
s�inclouen diverses limitacions salarials per als directius
dels bancs que han rebut ajudes públiques a través del
Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), i
també per als responsables d�entitats de crèdit que han
estat intervingudes per problemes de solvència. Per als
primers, la retribució màxima anual que podran rebre és
de 600.000 euros, de 300.000 en el segon dels casos.
Quants treballadors afectats per les retallades s�acosten
al 10 per cent d�aquests sous? Segurament no arriba ni a
l�1 per cent de la població activa.

Estem lligats de mans i peus pels banquers, els tenim
al cap de les institucions (com pot ser que hagin estat
fent xantatges als estats europeus durant mesos i ningú
ho hagi denunciat clarament?). I els acabem de regalar
440.000 milions de diners públics perquè facin el que els
doni la gana, remenant deutes i bonus als mercats!

Segurament, han de canviar moltes coses en aquest
sentit, per a trobar solucions reals als problemes
cojunturals de l�Europa del segle XXI.

Una de bancs i banquers

Amb el suport de
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Satisfacció general dels expositors de
la primera edició de Fira Q Balaguer

La primera edició de Fira
Q de Balaguer va tancar les
portes amb un alt grau de
satisfacció per part dels res-
ponsables de Fira Balaguer i
també dels expositors que
durant el passat cap de set-
mana del 28 i 29 d�abril, van
tenir l�oportunitat de presen-
tar i d�oferir els seus produc-
tes als visitants.

El gir donat al certamen
en la present edició dedicat
a la promoció de productes
alimentaris de qualitat amb
denominació d�origen co-
marca de La Noguera ha es-
tat positiu segons la pròpia
organització. Durant els dos

dies de Fira, el públic assis-
tent va poder contemplar, de-
gustar i gaudir de tot tipus
de sensacions agradables
pel paladar, la vista, el tacte,
l�oïda i també l�olfacte.

La clausura oficial de la
Fira va anar a càrrec de
l�alcalde de Balaguer, Josep
Maria Roigé, i d�Octavi
Mirarnau, Director del

Fira Q Balaguer

Departament d�Empresa i
Ocupació a Lleida.

Durant els dos dies de
Fira s�han realitzat més d�una
cinquantena d�activitats
destinades a un públic variat.
Des de jornades tècniques
per a un públic més
especialitzat i professional,
passant per showcookings i
degustacions de tot tipus de
plats, fins a tallers infantils
per a un públic més familiar.
Una de les activitats que ha
tingut més èxit de la Fira ha
estat un planetari portàtil
instal·lat pel Consorci del
Montsec dintre del recinte
firal que ha permès als
visitants contemplar les
estrelles.

Degut als bons resultats
obtinguts en aquesta
primera edició, els
responsables de Fira Q ja
pensen en la propera edició.

Inauguració de la Fira

Durant la fira s�han
realitzat diferents
activitats relacionades
en la promoció dels
productes de qualitat

Fira Balaguer va ser el
marc que va acollir la I
Jornada Tècnica de Cuina
de Proximitat del projecte
Gustum.

El públic assistent va
conèixer de mà de
productors i restauradors
les qualitats de diferents
productes agroalimenta-
ris de la comarca i noves
maneres de preparació i
cocció.

Els protagonistes de
la jornada van ser el conill,
el corder, la mel i l�oli
d�oliva, tots de primera
qualitat, a partir dels
quals es van preparar
plats com el conill farcit
amb poma, el carpaccio
de peus de porc amb
meló, gambes i vinagreta
de mel, l�espatlla de
corder desossada i una

versió del pa amb tomata,
oli i xocolata.

Aquesta jornada és
una de les accions del
projecte Gustum, de
cooperació entre territoris
rurals de la província de
Lleida, el País Basc i les
Illes Balears, que té com
a objectiu fomentar el
desenvolupament rural a
través de la promoció dels
productes agroalimen-
taris artesans i de qualitat
que es produeixen en
aquests territoris.

Fira Q Balaguer va portar la
cuina de proximitat amb el
projecte Gustum

Gustum a Fira Q Balaguer

Amb la participació
de diferents
productors i
restauradors de la
nostra comarca
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Dos alumnes de l�Escola Pia Balaguer,
guanyadors al IX Premi Pilarín Bayés

L�alumne Josep Sala de
4t de primària i l�alumna
Maria Bonet de 5è de primà-
ria han estat premiats pel
jurat del novè premi Pilarín
Bayés organitzat per l�Edito-
rial Mediterrània.

Ells són dos dels quinze
guanyadors finals, d�un to-
tal de més de mil treballs pre-
sentats. En Josep ha gua-
nyat el premi amb el seu con-
te �No tinc diners, i què?� i
la Maria ho ha fet amb el seu
conte titulat �Al meu barri
surt el sol�.

Aquests alumnes
balaguerins, van participar
en aquest concurs  de
manera voluntària.Maria Bonet i Josep Sala

Els alumnes de l�escola Gaspar de
Portolà, celebren el Sant Jordi

El passat dilluns, dia 23
d�abril, varen tenir lloc a l�es-
cola Gaspar de Portolà tot un
seguit d�actes de celebració
de la Diada de Sant Jordi.

Pel matí, els nens i ne-
nes de sisè varen muntar tau-
les als porxos  de l�escola,
fent una parada amb llibres
reutilitzats i roses confecci-
onades pels propis alumnes;
d�aquesta manera tots els
nens i nenes varen poder
comprar el seu llibre i la seva
rosa.

Josep Sala i Maria Bonet, de quart i cinquè de
primària, respectivament, són els guanyadors

Sant Jordi, al Gaspar de Portolà

�Mobilitza�t� aquest
és el lema de l�Aplec Mou-
te, trobada anual dels
grups que porten aquest
mateix nom de les dife-
rents escoles de l�Escola
Pia Catalunya, que el pas-
sat dia 22 d�abril es va ce-
lebrar  a Balaguer.

La jornada va comen-
çar amb un bon esmor-
zar. Els membres de les
diferents escoles, gairebé
500, es van agrupar i se�ls
va lliurar un sobre que hi
contenia totes les instruc-
cions, planell,

identificadors i uns ti-
quets per poder degustar
la coca de recapte que els
esperava després de la
celebració. Cada grup ha-
via de fer un recorregut
urbà passant per monu-
ments o indrets emble-
màtics de Balaguer on els
esperava un grup de mo-
nitors de l�escola que els
explicaven una mica d�his-
tòria del lloc i els feien la
prova. A l�acabar la ruta,
al pati de l�escola, va tenir
lloc la celebració de
l�Aplec. A l�acabar tocava
dinar, i just després una
mica de ball amb el grup
La Terrasseta de Preixens
que va animar molt la fes-
ta. Cap a mitja tarda les
diferents escoles van mar-
xar tot esperant el retro-
bament l�any vinent a
Granollers.

Balaguer va acollir la Trobada
anual de l�Escola Pia de
Catalunya �Mou-te�

Trobada a Balaguer

En la trobada hi van
assistir més de 500
persones entre grans i
petits, que van conèi-
xer Balaguer
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Conferència sobre el futur polític i
econòmic de Catalunya dins la UE

El proper divendres 18 de
maig a 2/4 de 9 del vespre, la
sala d�actes de l�ajuntament
de Balaguer acollirà una nova
conferència organitzada pel
Cercle de Promoció Econò-
mica i d�Iniciatives de
Balaguer i comarca, amb el
títol �El futur polític i econò-
mic de Catalunya dins de la
Unió Europea�, a càrrec del
Sr. Ramon Tremosa i
Balcells, diputat al Parlament
de la Unió Europea i profes-
sor de Teoria Econòmica de
la Universitat de Barcelona.

L�acte s�engloba dins del
cicle de conferències organit-
zades per aquest any 2012.

La conferència serà a la sala d�actes de l�Ajuntament

El Museu de la Noguera presenta les
guixeries del Castell Formós a Granada

El Museu de la Noguera
ha estat convidat per la Red
Europea de Museos de Arte
Islámico al I Congrés que ha
organitzat aquesta xarxa mu-
seística. L�organització del
congrés va anar a càrrec del
Patronato de la Alhambra de
Granada, el Museu del Louvre
de Paris i el Victoria&Albert
Museum de Londres.

La trobada va tenir lloc del
25 al 27 d�abril, al Palau de
Carlos V de la Alhambra de
Granada i s�articulà en una
sèrie de sessions
organitzades en quatre grans
blocs: Alhambrisme,
fotografia històrica, ceràmica
i guixeries islàmiques i

Organitzat pel Cercle de Promoció Econòmica i
d�Iniciatives de Balaguer i comarca

La passada setmana
es va presentar el cartell
promocional de l�edició
d�enguany de la festa de
la Transsegre que es
celebrarà els propers 6,7 i
8 de Juliol a Balaguer
obra, de l�artista local,
Frederic Letamendi.

Frederic Letamendi,

«Leta» va explicar què en
la realització del disseny
del cartell i de l�eslògan,
es va inspirar en el dibuix,
volent plasmar els
elements que considerava
claus i importants de la
Transsegre; com els
pneumàtics, la joventut,
l�alegria i l�aigua. I en base
a això, va sorgir també
l�eslògan: �Embarca�t a
l�aventura! Gaudeix de la
Festa!�

La Transsegre
comptarà com cada any
amb actuacions musicals
com el grup �80
principals� o �Virus�.

L�Admirals Cup Ligth�s
presenta el cartell de la
Transsegre 2012

Presentació del cartell

La popular festa
aquàtica de la
Transsegre 2012 es
celebrarà els propers
dies 6,7 i 8 de juliol

Restaurant les guixeries islàmiques del Palau de la Suda

mudèjars.
El Museu de la Noguera

presentarà aquest nou
projecte de restauració que

s�ha realitzat en base a la
col·lecció de guixeries
islàmiques del palau de la
Suda de Balaguer.
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Alumnes de 1r i 3r d�ESO del IES
Almatà realitzen el Treball de Síntesi

Des del passat 27
d�abril i fins el proper 31
de maig, el pintor bala-
guerí, Andrés Saiz expo-
sa les seves pintures al
Xalet Gramunt, seu de la
Fundació Margarida de
Montferrato.

L�exposició es pot

veure de dilluns a dijous
de 11,30 a 13,30 hores, i
de 18 a 20 hores, els dis-
sabtes de 18 a 20 hores i
els diumenges de 12 a 14
hores.

La presentació de la
mostra va córrer a càrrec
d�Andrés Viola.

Exposició d�Andrés Saiz al
Xalet Gramunt

Oli sobre tela, 130 x 89 cm, d�Andrés Saiz

Alumnes de 3r d�ESO de l�IES Almatà

Durant la darrera setma-
na del mes d�abril els alum-
nes de 1r i 3r d�ESO han rea-
litzat el Treball de Síntesi.

Els alumnes de 1r d�ESO
han anat al Camp
d�Aprenentatge del
Montsec, els dies 23, 24 i 25
d�abril. Allà han fet un seguit
d�activitats i tallers en relació
amb l�univers (telescopis,
observació del sol,
observació nocturna,  les
constel·lacions, les fases de
la lluna,...), a més d�algunes
excursions per la zona.

Per altra banda, els
alumnes de 3r d�ESO han
estat al Camp
d�Aprenentatge de les Valls
d�Àneu, a Esterri d�Àneu, els
dies 23, 24, 25, 26 i 27 d�abril.
Allà han realitzat un seguit
d�activitats i tallers
relacionats amb la natura.

Els alumnes de primer han assitit al camp
d�aprenentatge del Montsec, i els de tercer van
anar al Camp d�aprenentatge de les Valls d�Aneu
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Més de 1.500 persones a la Trobada
de Campaners d�Os de Balaguer

La vint-i-cinquena edició de
la Trobada de Campaners d�Os
de Balaguer, del passat cap de
setmana del 28 i 29 d�abril, va
comptar amb la presència d�un
total de 61 campaners proce-
dents de les quatre províncies
catalanes, la Vall d�Aran, França
i València.

Durant tot el diumenge al
matí, els campaners van poder
tocar més de 200 repics des del
campanar de l�església de Sant
Miquel i des de les campanes
instal·lades a la Plaça de la Font,
especialment per l�ocasió, i du-
rant el cap de setmana de la
Trobada de Campaners d�Os de
Balaguer.

La jornada festiva també va
acollir la Fira de la Campana i
una Mostra d�Oficis antics,
amb una dotzena d�estands, la
majoria d�ells dedicats a la for-
ja i als productes artesans, que
van omplir els carrers d�Os de
Balaguer, de visitants i curio-

Campanes instal·lades a la Plaça de la Font

sos, així com de diferents para-
des de productes artesans, que
mai falten a la cita d�aquesta
localitat noguerenca, durant el
darrer cap de setmana d�abril.

L�organització va constatar
que vora mil cinc-cents perso-
nes van visitar Os de Balaguer
durant el diumenge al matí, per
tal de sentir els retocs de les
campanes.

La jornada festiva va aca-
bar-se a la tarda, després del
dinar popular de germanor, que
va comptar amb més de vuit-
cents comensals.

La festa ja va començar el
dissabte al vespre, amb el pre-
gó a càrrec de Pere Giné, cam-
paner de les Borges i Blanques
i membre de la Confraria de
Campaners de Catalunya. Tot
seguit hi va haver un concert
oferit per l�orfeó Balaguerí.

Campanar de l�església de Sant Miquel d�Os de Balaguer

La Trobada es va
celebrar el passat cap
de setmana del 28 i 29
d�abril a la localitat
noguerenca

Enguany el Consell
Comarcal de la Noguera,
conjuntament amb el
Consorci del Montsec i el
Consorci Segre Rialb, han
estat presents al Saló
Internacional de Turisme
de Catalunya (SITC), que
va tenir lloc del 20 al 22
d�abril a Barcelona.

El SITC és la mostra
turística de referència a
Catalunya. L�any passat el
van visitar 196.300
persones.

Durant la fira es va
donar a conèixer les

ofertes i els productes
turístics de la comarca. El
Consorci del Montsec
presentà les novetats del
Centre d�Observació de
l�Univers, com són
l�estrena de les
produccions per al
planetari digital «Nit
estrellada al museu» i
«Galaktos», les primeres
activitats astronòmiques
en remot, els intercanvis
Catalunya - Midi-Pirénées
de «la Ruta dels Orígens»
i el Congrés Internacional
Tecnoplanetari 2012, que
aquest any s�organitza al
Parc Astronòmic del
Montsec. El Consorci
Segre-Rialb presentà la
posada en marxa del
Canal d�Aigües Braves de
Ponts, integrat dins del
conjunt ludicoesportiu
del Parc de Segre.

El Consell Comarcal va estar
present al Saló Internacional
de Turisme de Catalunya

La Noguera present al SITC 2012

El Consell Comarcal i
va anar juntament
amb el Consorci del
Montsec i el Consorci
Segre-Rialb
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Milers de visitants passen per la Fira
del Sabó de Montgai

El passat dilluns, dia
23 d�abril, Balaguer Co-
mercial 2021 va organitzar
diferents actuacions al
Passeig de l�Estació per tal
de celebrar la Diada de
Sant Jordi.

Una desena de
parades es van ubicar al

Passeig per mostrar la
seva oferta i a més es va
fer la signatura de llibres
dels autors locals, en una
carpa.

Es va fer un concurs
de declaracions d�amor,
amb un lot de llibres com
a premi.

Mercat de Sant Jordi de
Balaguer Comercial 2021

Signatures de llibres d�autors balaguerins a la
parada de l�Associació del passeig

Fira del sabó de Montgai

La quarta edició de la fira
d�artesania �Net, Fira del
Sabó� de Montgai, que es va
celebrar el 28 i 29 d�abril, va
rebre la visita de milers de
persones que no es van vo-
ler perdre aquest
certamen vinculat al sabó. 

La fira va comptar amb
la participació d�una trente-
na d�artesans saboners pro-
cedents tant de Catalunya
com de la resta d�Espanya i
mig centenar d�expositors
del territori. 

L�alcalde de la localitat,
Jaume Gilabert, va voler des-
tacar el gran èxit del certa-
men, tant pel que fa al nom-
bre de visitants com pel crei-
xement dels artesans sabo-
ners interessats en assistir a
la fira, que aquest any s�ha-
vien duplicat.

Durant la Fira es va crear l�Associació d�Artesans
Saboners de Catalunya, que tindrà la seva seu a la
localitat noguerenca de Montgai
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Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 629 359 238 - 629 993 701

Pl. Mercadal, 37 1r-3a � BALAGUER

Vallfogona celebra la
Festa major del Roser, de
l�11 al 13 de maig.

La festa començarà
amb la  Penjada de
senyeres als balcons de
la vila, i una gimcana i
berenar per a tots els nens
i nenes al pati de l�escola,
el divendres a la tarda. A
partir de les 21:30h hi
haurà la concentració al
riu per la tallada del Xop.
Llonganissa i porró per a
tothom, a continuació
tria i tala de l�arbre.

A les 12 de la nit,
plantada del xop davant
de les escoles amb
l�acompanyament de les

Bèsties Feréstegues i
Diables de Balaguer. Tot
seguit el concert jove amb
�Contraband� i a
continuació, fins que surti
el sol, �Live session� amb
dos personatges de la
vila: dj Ben i dj Clari.

La festa continuarà el
dissabte amb inflables a
la Plaça dels Setze Jutges,
i a la tarda, el torneig de
poker al bar dels Jubilats.

A partir de les 7 de la
tarda, concert de Festa
Major amb �La Metropol�,
i tot seguit sessions de
ball de tarda i nit amb la
mateixa orquestra. La
festa continuarà fins que
surti el sol amb la sessió
de la discomòbil �La Vaca
Boja�.

El diumenge hi haurà
gegants i capgrossos,
sardanes i la festa
s�acabarà amb la sessió
llarga de ball amb Golden
Saxo.

Vallfogona celebra la seva
Festa Major del Roser amb la
popular plantada del Xop

Vallfogona celebra les festes del Roser

Sessions de ball,
esports, exposicions i
atraccions infantils,
els dies 11, 12 i 13 de
maig

L�Àrea de joventut organitza un curs de
conductor de carretons elevadors

El passat dissabte 28
d�abril, una vintena de joves,
van realitzat el Curs de
Conductor de Carretons
Elevadors organitzat per
l�Àrea de Joventut a l�edifici
de Lapallavacara.

Aquest curs té un bloc
teòric de 3 hores i una part de
pràctiques on els alumnes al
finalitzar, un cop superades
les diferents proves, se�ls
lliurarà el Carnet de
Conductor de Carretons
Elevadors.

Podeu trobar més
informació dels cursos i
activitats, que organitza l�Àrea
de Joventut de l�Ajuntament
a  www.impic.catCurs de conductor d�elevadors

Segueixen les caminades pel municipi
de les Avellanes per conèixer la zona

El passat diumenge 22
d�abril els veïns de Les Ave-
llanes, Santa Linya, Tartareu,
Vilanova de la Sal i Os de
Balaguer, es van aplegar per
donar lloc a la tercera cami-
nada d�uns 15 km aproxima-
dament des de Santa Linya
fins al Balconet i Sant Pere
passant pel camí romà i tor-
nant al mateix poble.

Aquesta és la tercera
caminada dins de l�activitat,
Rutes del municipi,
caminades que es realitzen
una vegada al mes pels
diferents indrets i pobles del
municipi de Les Avellanes,
amb una bona acceptació
per part dels seus veins. La

El curs està format per un bloc teòric de 3 hores i
una part practica, i se�ls lliura un carnet específic

Caminada pels paratges de Tartareu

quarta sortida, s�ha realitzat
aquest passat diumenge dia
6, i aquest cop li ha tocat el
torn als paratges de Tartareu.

L�objectiu és fomentar,
descobrir i valorar el
patrimoni paissatgístic i
cultural de la zona.
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El Museu  acull l�exposició de cartells
Homenatge a Toulouse-Lautrec

El passat dimecres, 2 de
maig, es va dur a terme la
presentació de l�exposició
�Dissenyadors per a un mite.
Homenatge a Toulouse-
Lautrec� al Museu de la
Noguera.

Aquesta exposició,
patrocinada per l�Obra
Social �La Caixa� amb la
col·laboració de
l�Ajuntament de Balaguer, es
podrà visitar a la Sala

d�Exposicions Temporals
del Museu fins al dia 31 de
Maig.

L�exposició exhibeix una
selecció de l�Obra Social �La
Caixa� dels 100 cartells creats

Exposició Homenatge a Toulouse-Lautrec

el 2001 amb motiu del
centenari de la mort de
l�artista i recull les visions de
Mariscal, Beeke, Scher i
Tanaka, entre altres.

�Dissenyadors per a un
mite. Homenatge a
Toulouse-Lautrec� es
divideix en dos àmbits.

En el primer, s�hi
exposen els cartells
contemporanis que fan
referència a la suggeridora
personalitat de l�artista i a
tota la iconografia que
l�envolta.

A continuació,
s�exhibeixen els cartells que
es basen en el món de
l�espectacle i la nit parisenca,
dels quals Toulouse-Lautrec
va ser un excel·lent cronista.

Inauguració de l�Exposició

L�exposició es va
inaugurar el passat
dimecres 2 de maig i es
pot visitar fins el dia 31
de maig

El passat diumenge
dia 22 d�abril, dins dels
actes programats per
l�Ajuntament de Balaguer
en els actes de les Diades
Culturals de Sant Jordi,  la
colla sardanista Santa
Maria  de les  Franqueses
va celebrar la seva festa.

A les 10 del matí a
l�església del Santuari del
Sant Crist, es va celebrar
la missa de Sant Jordi.

Els sardanistes
participaren en la
preparació de les
pregaries, de les ofrenes,
i ens delectaren amb una
bonica galop i una
sardana.

A l�acabar la celebració
de la Missa de Sant Jordi
i a l�esplanada  del
Santuari, el públic
assistent va poder gaudir
de l�esmorzar de
germanor i d�una ballada
de sardanes, en un
ambient cordial i festiu, tal
i com havia preparat
l�organització de la festa.

La Colla Sardanista Santa
Maria de les Franqueses
celebra Sant Jordi

Colla sardanista Santa Maria de les Franqueses

El passat diumenge 22
d�abril, amb una
Missa al Santuari, una
ballada de sardanes i
un esmorzar popular
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La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres

El club dels perfectes
Autor: Carles Porta
Gènere: Novel·la

Dewey: un gat a la
biblioteca!
Autor:  Vicki Myron
Gènere: Infantil (+6)

El port del nou món
Autor: X. R. Trigo
Gènere: Novel·la

Durant la segona
meitat del segle XV,
Barcelona era una ciutat en
ebullició i un dels centres
comercials més destacats
de la Mediterrània. Però la
manca de port a la ciutat
obligava els vaixells a
fondejar directament a la
platja, i les tempestes,
freqüents, arrossegaven
els vaixells a la sorra o a
les roques i els
destrossava. Per continuar
prosperant calia
emprendre unes obres
monumentals i construir
un port segur: el Port de la
Santa Creu, un port de 103
metres de llarg, que és el
germen de l�actual.

En aquest context real,
conflueixen les aventures
dels protagonistes
d�aquesta novel·la
centrada a Bacelona.

Escrit en primera
persona, narra les peripè-
cies d�un oncle i el seu nebot
durant set dies en un hotel
spa de la Costa Brava. Es
passen tota una setmana
en dejú i sotmesos a una
estricta disciplina estètica:
pílings, banys, hidroterà-
pies, massatges,
gimnàstica davant del mar i
córrer pel camí de ronda.
Volen aprimar-se. Allà, entre
altres curiosos personat-
ges, coneixen dues
germanes que no paren de
barallar-se i volen deixar de
fumar, un home que fa una
cura antiestrès i dues
veteranes que tornen a
necessitar urgentment
abaixar el colesterol i perdre
un munt de quilos. Tots
aspiren a ingressar a
l�envejable «club dels
perfectes».

Una gèlida nit de gener
de 1988, la Vicki troba un
gatet abandonat a la bústia
de retorn de llibres de la
biblioteca pública de
Spencer, a l�estat d�Iowa,
on treballa. Aviat la gent de
la biblioteca descobreix
que en Dewey no és un gat
qualsevol, sinó que es
tracta d�un ésser especial
que transformarà la vida de
tots els que l�envolten.

En Dewey s�acabarà
convertint en el gat més
famós del món, la seva
història travessarà els
oceans i arribarà fins al
Japó.

Una història deliciosa
d�amor als llibres, als gats
i a les persones que ha
batut rècords arreu
del món, traduït a més de
trenta llengües, preparant
l�adaptació al cinema.

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

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

Centre Mèdic Pere III
Dr. Jaume Canal

Medicina General i mútues
Tel. 607 787 338

Avda. Pere III, núm. 10 entresòl. - 25600 Balaguer

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

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

Indesinenter

Volent i tot,
és dur deixar sinergies
al cap acomodades de fa anys
i fer de nou camins, -un vell traçat-
aquell tan diferent del que fem ara,
que duu qui sap a on i sura sempre,
només entre futurs i pocs presents.
Si tempero fixacions,
-partícules de mi de tant fer-hi estada-
potser s�esvaïran i aquell seu tron
enjòlit, lluirà amb dosser com cal,
ben ample, tots els vents i fats de cara,
més net i més divers com és la llibertat.
Volent i tot,
és dur deixar sinèrgies
al cap acomodades de fa anys.
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Classificació
Tercera Divisió
1. Prat ........................ 74
2. Espanyol B ............ 69
3. Pobla Mafumet .... 64
4. Manlleu ................. 62
5. Cornellà ................ 59
6. Santboià ................ 58
7. Terrassa ................. 58
8. Vilafranca ............. 53
9. Gavà ...................... 50
10. Balaguer ............ 49
11. Castelldefels ...... 49
12. Olot ...................... 48
13. Rubí ..................... 47
14. Vic ........................ 47
15. Montanyesa ....... 44
16. Europa ................. 43
17.Gramenet ............ 40
18. Vilanova .............. 38
19. Amposta ............. 31
20. Masnou ............... 24

El CF Balaguer empata amb el Terrassa
(0-0), i guanya al Masnou (2-0)

29/04/2012

BALAGUER 0
TERRASSA 0
06/05/2012

BALAGUER 2
MASNOU 0

Equip que jugà contra el Masnou

Xavi Gràcia, autor dels dos gols davant el Masnou

Propers encontres

13/05/2012 --  17 h
Camp Municipal d�Olot

Olot |Balaguer

FUTBOL>> El Balaguer es
va acomiadar de la seva
afició, en l�actual temporada,
amb una còmoda victòria
davant el Masnou, en un
partit en que cal destacar els
dos gols de Xavi Gràcia, els
dos de bella factura, i el de-

but a Tercera Divisió, del
porter local, Julià Espigares,
amb una més que brillant
actuació, que li dóna el pre-
mi d�Home del partit.

El passat diumenge, el
Balaguer va empatar a zero
amb el Terrassa, en un partit
molt treballat pels homes de
Jordi Cortés, que assolien un
punt que els donava la per-
manència matemàtica a la
Tercera Divisió.

Ara, un cop aconseguit
el primer objectiu, d�aconse-
guir els 45 punts, que asse-
guren la permanència,
l�equip vol arribar als 50
punts, cosa que podrien
aconseguir o superar, amb
un resultat positiu en el dar-
rer partit de lliga que han de
disputar aquest diumenge al

camp de l�Olot.
La darrera setmana va es-

tar moguda pel Club de la
Noguera, per un comunicat
fet per jugadors i cos tècnic,
en el que es plantejaven no
sortir a jugar davant el
Masnou, ja que la directiva
no havia fet efectiu el darrer
pagament a jugadors i entre-
nadors. Al final, directiva i ju-
gadors van arribar a un
acord, i el partit es va dispu-
tar amb normalitat.

Golejadors del
C.F. Balaguer

1. Ermengol ......... 12
2. Oscar Imaz ......... 5
3. Gabernet ............ 4
4. Xavi Gràcia ......... 4
5. Edith ................... 2
6. Jony Fernandez . 2
7. Benet .................. 1
8. Salat ................... 1
9. Figuerola ............ 1
10. Roi .................... 1
11. Jony Fornier .... 1

Dos gols de Xavi
Gràcia van servir per a
que el club de la No-
guera sumés els tres
punts en joc, davant el
Masnou, cuer de la ca-
tegoria, i el Balaguer es
col·loqués en la dese-
na posició de la taula,
amb 49 punts, a man-
ca d�un partit per fina-
litzar la temporada del
campionat de Tercera
Divisió Catalana. El
proper diumenge el
Balaguer vistarà el
camp de l�Olot.

Xavi Gràcia
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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

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

L�equip femení del
Club Esportiu Vedruna
Balaguer, integrat per
noies de 3r d�ESO de
l�escola Nostra Senyora
del Carme de Balaguer,
ha debutat aquest any a

la lliga federada provincial
de futbol sala. Una
competició on l�equip
col·legial era el que
comptava, i amb
diferència, amb les
jugadores més joves.

D�altra banda, el
juvenil de futbol sala del
C. E. Vedruna Balaguer va
participar a la Marató de
Sang a Balaguer,  el passat
dissabte 14 d�abril,
disputant un partit
amistós contra el  FS
Montbui.

Bon paper dels equips del C.E.
Vedruna en el seu primer any
de competició federada

Equip del C.E. Vedruna

FUTBOL SALA>>
L�equip juvenil va
participar en la
Marató de Sang amb
un partit amistós

Toni Hermoso, campiona de Catalunya
absoluta en la Marató d�Empúries

El passat diumenge 29
d�abril es va celebrar la tren-
ta-sisena edició del Campio-
nat de Catalunya de Marató
en el marc de la X Marató
d�Empúries.

Sergio Enríquez (Pratenc
AA) va estar el vencedor de
la cursa amb un temps de
2h23�45�� i juntament amb
Toni Hermoso (Maratonians
del Segre de Balaguer) s�han
proclamat campions
autonòmics absoluts.

En la categoria femenina,
la Toni va marcar un temps
de 3h17�04" i la van
acompanyar al podi Anna
Rosa (GF Blanes) i Carme
Ballesteros (CE CS).Toni Hermoso en el moment de l�arribada

Victòria de l�equip sènior femení del
C.B. Balaguer davant el Mes Parròquia
BÀSQUET>> L�equip sèni-
or femení del Club Bàsquet
Balaguer va aconseguir una
victòria ajustada 56-53 da-
vant el Mes Parròquia CEVG,
mentre que l�equip sènior
masculí va perdre a la pista
del Vilatorrada per 88-71.

L�equip femení està ocu-
pant la novena posició amb
12 victòries i 16 derrotes,
mentre que l�equip sènior
masculí és desè a la classifi-
cació, amb 14 victòries i 15
derrotes.

ATLETISME>> Va guanyar el campionat en la X
Marató d�Empúries, amb un temps de 3h 17� 04��

Equip sènior femení del C.B. Balaguer
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Balaguer va acollir la IV Trobada
Esportiva d�Escoles Rurals de la Noguera

NATACIÓ>> El CEN
Balaguer va aconseguir un
total de nou podis el Tro-
feu de Sant Isidre dispu-
tat el passat dissabte dia
28 d�abril  organitzat pel
CN Cervera, amb la parti-
cipació de més de 350 ne-
dadors de nou clubs de les

províncies de Lleida i
Girona.

Cal destacar els
primers llocs d�Alexandra
Papell i  Sara Puigarnau en
50 braça, i també el quart
lloc de l�Aurembiaix Pifarré
en les seves respectives
categories.

El CEN Balaguer rep nou podis
al Trofeu de Sant Isidre

Nedadors balaguerins

Participants a la Trobada

El passat 20 d�abril va te-
nir lloc la IV Trobada Espor-
tiva d�Escoles Rurals de la
Noguera a Balaguer. Durant
tot el dia els nens i nenes de
cinquè i sisè de les diferents
ZER�s i escoles rurals de la
comarca van realitzar dife-
rents esports com el bàs-
quet, el futbol, el dodgeball,
el beisbol i la natació a les
instal·lacions esportives
municipals de la capital de
la Noguera.

En total van ser més de
200 els alumnes partici-
pants, pertanyents a la ZER
El Montsec, ZER Serra Llar-
ga, ZER Romaní, ZER
Espernellac, ZER El Jonc,
escola l�Àlber d�Albesa, es-
cola Alfred Potrony de
Tèrmens i escola Arnau
Berenguer de Palau
d�Anglesola.

ESCOLARS>> Amb la participació d�uns 200
escolars que van poder gaudir de la pràctica de
diferents esports durant tot el dia
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David Souto guanya la final del Torneig
Internacional de Tennis de Balaguer

El veneçolà, David Souto
es va proclamar campió del
XIX Torneig Internacional de
Tennis Ciutat de Balaguer
ATP Futures, en vèncer a la
final l�italià Lorenzo Giustino,
per un doble 6-4.

Van lliurar els premis el
Regidor d�esports de l�Ajun-
tament de Balaguer, Guifré
Ricart, i la presidenta del Club
Tennis Balaguer, Jacqueline
Sanchez.

La final es va jugar a la pis-
ta central del club, davant uns
150 espectadors.

D�altra banda, la parella
espanyola formada per
Andino-Vivanco, es van
imposar a la final de dobles
del Torneig Ciutat de
Balaguer ATP, a la parella
austríaca Bader-Koncilia, per
7-5, 3-6, (10-4), en una finalLa parella Andino-Vivanco guanyadors de dobles

TENNIS>> El veneçolà va vèncer en la final a
l�italià, Lorenzo Giustino per un doble 6-4. Els espa-
nyols Andino-Vivanco van guanyar en dobles

molt igualada.
En les semifinals

individuals, que van deixar
sense representació
espanyola per a la final, el
veneçolà David Souto,
tercer cap de sèrie, es va
imposar a Arauzo Martínez,
en tres sets, per 1-6, 6-3, 6-0,
mentre que en la segona
semifinal, la sorpresa del
Campionat, l�italià Lorenzo

Giustino, va vèncer a Lopez
Jaen, vuitè cap de sèrie, per
7-5, 6-3, després de remuntar
un 1-4 en el primer set,
l�espanyol.

Lorenzo Giustino havia
guanyat durant la setmana,
al primer cap de sèrie,
Carballes Baena i al cinquè,
cap de sèrie, el belga Yannik
Reuter, fent un gran
campionat.

David Souto amb el trofeu junt amb la presidenta del Club
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Atenes-Grècia
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sempre he llegit que a
Grècia-Atenes, va néixer la de-
mocràcia, és un dir molt corre-
gut. També és cert que mai ens
han citat els defectes d�aque-
lla primitiva democràcia. No
ens han parlat de les classes
socials ben diferenciades per
cert. Doncs hi havia esclavat-
ge, corrupció, violència de gè-
nere, en quan la dona havia
d�acceptar les concubines que
el marit podia tenir, i una pros-
titució ben alimentada pel fet
d�ésser legal. No caldria dir que
era normal aquella perversió
del jove adolescent que tenia
relacions sexuals amb un home
adult.

Malgrat tot, és cert que
Grècia va moldejar la posteri-
or civilització romana i va dei-
xar una forta petjada en art amb
una esplendidesa exemplar per
molts segles, i mil coses que
encara ens meravella. Els
temps de governs forts i quasi
dictatorials van ser els més es-
plèndids en qualitat i quantitat.

Malgrat tots els defectes
va tenir una manera exemplar
de castigar als que es dedica-
ven a la cosa pública, ho sigui
als polítics elegits, en quan no
satisfeia la seva funció a l�ad-
ministrat que tenia dret a vot -
(no tothom podria votar i les
dones ni pensar-ho)-. Quan es
sospitava que la seva funció
havia perjudicat a la Ciutat-Es-
tat, la pena era condemnar-lo
a l�ostracisme�, lluny d�on ha-
via estat manant, dels amics i
parents. I estava de sort si no
perdia els seus drets de ciuta-
dà.

Ara i aquí seria molt exem-
plar el recuperar aquesta sana
costum. Seria una manera de
castigar sense sang, a tots
aquests que s�han pres la polí-
tica amb la forma en que ho
fan i han fet. Condemnats a no
fer res. Lluny de l�escenari on
van mentir. El seu exemple po-
dria servir d�ensenyança per uns
futurs bons governs.

Aquí ho fem a l�inrevés, es

Diuen que la vida
remena les cartes, però
nosaltres decidim com
jugar-les.

Aviat farà tres anys que
vaig començar a estudiar.
Per una sèrie de
circumstàncies que no
venen al cas, la vida em va
remenar les cartes de
manera adversa. Però vaig
decidir jugar com millor
sabia o podia en aquells
moments. Vaig mirar cap al
futur i em vaig preguntar què
volia per a mi d�aquí deu
anys, vint anys. I vaig prendre
la decisió que vaig creure
que em duria a obtenir allò
que volia pel meu futur.

Hi ha hagut moments
que m�he preguntat si havia
obrat correctament. M�he
arribat a qüestionar
seriosament si havia sabut
jugar bé les cartes que se
m�havien donat. M�he
descobert a mi mateixa
preguntant-me en més
d�una ocasió: «Què hi fas
aquí, noia?». Realment no
han estat fàcils aquest tres
anys, però aquí estic, més
segura que mai de la decisió
que vaig prendre.

Però la qüestió no és
començar sinó arribar fins al
final. Molts comencen nous
projectes, però pel camí
s�esgoten, es desil·lusionen
i abandonen. Venen temps
difícils, trobem murs

La vida remena les cartes, però
nosaltres les juguem
Desirée Solá i Brich
---------------------------------------------------------------------------------------------------

indestructibles que ens sembla
que mai podrem enderrocar i
pensem que allò no era per a
nosaltres i tornem enrere. No
és fàcil prendre una decisió
dràstica que saps que canviarà
radicalment el teu estil de vida,
que deixaràs aquell lloc
còmode i segur que tant t�ha
costat de guanyar i tornar a
començar de nou. Però encara
és més difícil arribar fins al
final, perquè es tracta de
lluitar i moltes vegades de
lluitar contra la resta del món.
Pocs ens faran costat i en
ocasions fins i tot ens
quedarem sols. Però si sabem
aguantar la nostra posició
sempre arribarà un moment en
què aquells murs cauran,
sempre acaben caient. I fins i
tot quan no cauen, podem
trobar una altra manera de
traspassar-los, encara que no
sigui la que nosaltres havíem
imaginat, només hem d�estar
oberts a noves perspectives.
Parar, pensar, reestructurar i
continuar el camí sense perdre
de vista el nostre objectiu.

Desprès d�haver fracassat
en la seva candidatura al senat
l�any 1849, Abraham Lincoln
es retira de la política.
Decebut i sense forces es posa
a treballar com a procurador.
«Tot plegat -va pensar- no era
per a mi». Però sis anys més
tard, la situació que viu el país
desperta de nou un foc en el
seu interior que l�empeny a

unir-se a la causa dels
abolicionistes i a lluitar contra
l�esclavitud. Dos anys desprès
es presenta de nou al senat i
torna a ser derrotat. Finalment
l�any 1860 és elegit president
i, tres anys més tard, decreta
l�emancipació dels esclaus a
tot l�estat de la Unió. La resta
de la història tots la coneixem.
Va ser assassinat desprès de
la seva reelecció l�any 1864
però va complir amb el seu
somni: abolir l�esclavitud i
reunificar de nou sota una
mateixa bandera el que avui
coneixem com els Estats Units
d�Amèrica. Va marcar un
abans i un desprès en la vida
de milions de persones.

Com ell, han estat i
continuen sent molts els que
diàriament han de prendre la
decisió de continuar lluitant,
no només per ells sinó per les
futures generacions. Cada pas
que donem, cada decisió que
prenem afecta algú: familiars,
amics, coneguts, alumnes, fins
i tot de vegades desconeguts
que es creuen al nostre camí.
És per això que sempre he
pensat que val la pena seguir
lluitant pels nostres somnis.
No existeix aquella situació en
la qual tot ens és favorable. La
sort no existeix quan es tracta
d�aconseguir l�èxit,
simplement és un
encreuament de camins entre
l�oportunitat i la preparació
diària. No importa quantes
vegades ens donem per
vençuts, el que importa és
quantes vegades tornem a
emprendre el camí. Aquest és
el millor llegat que podem
deixar als nostres fills.

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

Vota mitjançant la web: www.cerclebalaguer.cat

SI        NO      NS/NC

Consideres que la recent FIRA Q, ha estat un encert
de l�Ajuntament per donar una nova imatge

a la fira de Balaguer de cara al futur?

permet que acceptin grans
sous de companyies que són
deficitàries, pel seu únic pro-
fit. Després d�haver estat pre-
sidents de govern gràcies als
nostres diners que engrassen
als seus partits. Per poder-ho
entendre s�ha de tenir una
gran capacitat de masoquis-
me. Doncs s�aprofiten de les
relacions fetes durant els seu
mandat pagat per nosaltres,
per aconsellar a societats
que han de mirar de fer bene-
ficis pels seus accionistes, no
per la resta del poble.

Tenim el Senat com a re-
fugi de persones ben negati-
ves que no sé què poden apor-
tar. Tenim Brussel·les on ama-
guen als partidaris fidels que
s�han de treure de la circula-
ció nacional. I per cada un de
bo que en surt, quatre són
nuls. Tenim el Consejo del
Reino, etc, etc. En resum, cas
d�aplicar l�antiga pena grega
a tota aquesta mena de clo-
folla, potser Espanya es que-
daria petita per assentar-los
a tots ben separadets. Clar
tot, són les divagacions d�un
ingenu que a res portaran,
però és ja patent que el divor-
ci entre administrador i ad-
ministrat és cada dia més
gran, i res porta a pensar que
es faci res per canviar-lo. Avui
la gent, molta, pateix. La in-
certesa mata el cor il·lusionat
de la joventut. No sabem on
és el límit de la inseguretat.
Els guanys del treball és cada
dia més petit. I el nou horitzó
encara no es veu per les ser-
ralades que tenim enfront. Ens
ofereixen el circ cada dia però
el pa que mengem té un re-
gust amarguejant, i les penes
que no maten, sí, rematen.

P.D: No vull parlar de les
Diputacions, els Consells Co-
marcals i etc, etc.. en fi, que
de ben muntat sí que ho te-
nen.

-----------------------------------------------
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Una seixantena de
persones van participar
durant tot el dia 25 d�abril
en la segona jornada de
turisme rural organitzada
per l�Ajuntament de Les
Avellanes i Santa Linya i el

Departament d�Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi
Natural.

En aquesta jornada, es
va parlar del compliment
de la Llei de Protecció de
dades en els allotjaments
rurals, de vendre el territori
a través de les xarxes
socials, dels atractius de la
Noguera, de com
promocionar els
allotjaments rurals i de la
creació complementària
en els allotjaments rurals.

Seixanta participants a la II
Jornada de Turisme Rural,
celebrat a Les Avellanes

Jornada de Turisme Rural

La jornada estava
organitzada per
l�Ajuntament i el
Departament
d�Agricultura

El proper 19 de maig, nova edició de la
marxa cicloturista Montsec - Montsec

El proper dissabte 19 de
maig, arriba una nova edició
de la marxa Cicloturista
Montsec-Montsec. La sortida
es farà a les 8h del mati des
del Pavelló d�Inpacsa.

La ruta llarga,  de 150 km i
3.000 m de desnivell, puntua-
ble per al V Circuit Ciclopiri-
neus de la Federació Catalana
de Ciclisme, inclou els ports
de Vilanova de la Sal, Àger,
Coll d�Ares, Montllobar i Alt
de Fontllonga. La ruta curta,
de 85 km i 1.300 m de
desnivell, puntuable per a
XXII Challenge Catalana de
Cicloturisme, inclou els ports
de Vilanova de la Sal, Àger i
Alt de Fontllonga.Sortida de la Montsec-Montsec des del Pavello Inpacsa

700 motos i un miler de persones a la
concentració motera de Balaguer

El passat 5 i 6 de maig hi va
haver a Balaguer, la 4a Concen-
tració Motera, amb una partici-
pació d�unes 700 motos i mil
persones. El dissabte amb una
ruta turística pels voltants,
karts, una xistorrada popular i
una mica de festa per la nit.

El diumenge, van fer la des-
pertada popular, seguida d�un
esmorzar de germanor. Des-
prés agafant les motos una ruta
per la comarca. A l�arribar a
Balaguer, pica-pica, i una traca
fi de festa.

El proper dissabte 19 de maig, amb sortida des del
Pavelló Inpacsa de Balaguer a les 8 h del mati

4a Concentració motera a Balaguer
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El Museu presenta �Arqueoxarxa�,
amb un conte infantil, el 20 de maig

El Club Bonsai
Balaguer organitza un
curs gratuït pels dissab-
tes 12, 19 i 26 de maig, per
tots aquells que vulguin
conèixer millor o iniciar-
se en el món del bonsai.

El curs es durà a ter-

me al local que el Club
Bonsai Balaguer té a la
Plaça del Mercadal, núm..
6, baixos.

Els interessats poden
anar el primer dissabte de
4 a 8 de la tarda, o inscriu-
re�s al telèfon 696328334.

El Club Bonsai Balaguer
organitza un curs d�inici

Curs de bonsais

Museu de la Noguera

�Arqueoxarxa� es presen-
ta el cap de setmana del 19 i
20 de maig al Museu de  la
Noguera a Balaguer, amb
una activitat d�animació.

En aquesta activitat,
l�arqueòleg Piquipala expli-
carà un conte sobre la història
de Catalunya, tot passejant
pel museu, i animarà al públic
assistent a que participi en �El
viatge d�Arqueoxarxa�. Es
repartirà un passaport que
s�haurà de segellar en els
museus i jaciments agregats
a la xarxa (mínim 5) fins a final
d�any. El premi consistirà en
un viatge a Grècia per a tota
la família. L�activitat corre a
càrrec de la companyia de �La
Reial Teatre�.

Aquesta iniciativa està
encapçalada pel Museu
d�Arqueologia de Catalunya.

L�arqueòleg Piquipala explicarà un conte de la
història de Catalunya, tot passejant-se pel Museu
de la Noguera
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Anuncis breus classificats

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

IMMOBLES
-------------------------------------
OPORTUNITAT, venda
de parcel·les aïllades de
516 m2, a la millor zona
de Balaguer, al costat del
Col·legi Mont-roig. Raó:
679996765.
-------------------------------------
NAU DE 950 m2, total-
ment equipada en llo-
guer al Polígon Industri-
al Campllong de Bala-
guer. Raó: 646987349.
-------------------------------------
ES LLOGA pis al c/
Barcelona, moblat,
ascenssor i equipat, 4
hab, 2 terrasses. Raó:
675497518-973446087.
-------------------------------------
ES LLOGA magatzem de
21m2 al c/ St. Pere Màrtir,
preu 90 e/mes. Aparta-
ments a Camarasa, total-
ment equipats i amb vis-
tes al riu. Pàrking al c/
Urgell. Interessats trucar
als telèfons: 973447752-
639920281.
-------------------------------------
LLOGUER de locals a Bell-
caire d�Urgell, 55 m2, obra
nova. Més informació al
telèfon: 676996765.
-------------------------------------
ES LLOGA pàrking tancat
al c/ Barcelona, núm. 38.
Raó telèfons: 630074670-
619130503.
-------------------------------------

VENDA pàrkings, al c/
Sant Jaume (entrada per
la Banqueta) a partir de
7.000 e, també al c/
Barcelona, 72 a partir de
9.000 e. Raó: 676116396.
-------------------------------------
ES LLOGA dúplex a
Bellcaire d�Urgell, d�obra
nova, amb gran terrassa,
3 hab., 2 banys. Raó:
973450051 (trucar de 9 a
13.30 h).
-------------------------------------
ES VEN casa adossada a
la Ràpita de particular a
particular, 140m2+50m2

pàrquing+80m2 de pati.
4 hab., 3 banys. Opció a
mobles. Abstenir-se curi-
osos. Raó: 973450855.
-------------------------------------
VENDA o LLOGUER de
pàrkings tancats al c/
Jaume Balmes, 11 de
Balaguer. Raó telèfons:
629310479-629715431.
-------------------------------------
ALQUILER de piso en
Balaguer, todo exterior, con
excelentes vistas y piscina.
3 hab., baño, aseo, comedor,
cocina y calf. central. Telf:
691710779 y e-mail:
t691710779@gmail.com
-------------------------------------
ES LLOGA pis a l�Avda.
Països Catalans, 3 hab., 2
banys i terrassa amb vis-
tes al riu. Telf: 679469579.
-------------------------------------

ES LLOGA casa a Os de
Balaguer, per vacances i
caps de setmana. Total-
ment equipada. Molta
llum. Capacitat per 12
persones. Tel: 687750253.
-------------------------------------
ES VEN la millor parcel·la
de la comunitat St Miquel.
Vols fer-te la teva casa? In-
formació: 652092918.
-------------------------------------
SE ALQUILA apartamen-
to, mueblado y equipado,
2 hab., calefacción, as-
censor, se busca chica
que quiera compartirlo.
Razón: 973451371.
-------------------------------------
ES VEN PIS de 150m2, c/
Sant Lluís, 4 hab., 2 banys,
gran saló, 2 terrasses, tras-
ter. Possiblitat de pàrking
a la mateixa finca. Raó:
686115752-973448409.
-------------------------------------
ES LLOGA apartament a
Balaguer, 2 habitacions,
parquet, calefacció, mo-
blat. Telèfons d�informa-
ció: 656536347-
630392993.
-------------------------------------
ES LLOGA apartament a
la Pineda (Salou), davant
del mar, pàrking tancat,
a/a, totalment condicio-
nat. Per setmanes i quin-
zenes. Raó telèfon:
639330429.
-------------------------------------

TREBALL
-------------------------------------
ES DONEN classes parti-
culars d�anglès de primà-
ria i ESO. Raó: 973445126.
-------------------------------------
CONSTRUCCIONS I RE-
FORMES Germans Vidal
Guardiola, 27 anys d�expe-
riència. Teulades, banys,
façanes, comunitats, gran-
ges, magatzems, cases
antigues. Reformes en
general. Preu econòmic.
Adreceu-vos als telè-
fons:973983167-690921832.
-------------------------------------
S�OFEREIX senyora cata-
lana per dependenta
amb experiència (carnis-
seria-xarcuteria, objectes
de regal...), cuidar nens,
mascotes, jardins, nete-
jar cases, locals, comuni-
tats... Raó: 686300660.
-------------------------------------
PROFESSORA nativa
dóna classes particulars
d�anglès, repassos i clas-
ses de conversa per par-
ticulars o grups organit-
zats. Tel: 650422582.
-------------------------------------

VARIS
-------------------------------------
VENC taules i cadires de
menjador. Telèfon:
973420029.
-------------------------------------
ES VEN participació del
Club de Tennis. Raó:
686115752-973448409.
------------------------------------------
COMPRO monedes, joies
(d�or i plata), bitllets antics,
postals, fotos, llibres, publi-
cacions, còmics, cromos, lli-
bres de Festa Major i Fira
Balaguer, Grocs (100 pri-
mers números). Qualsevol
cosa relacionada amb
Balaguer. Raó: 676803205.
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
Per posar anuncis en
aquesta secció, us podeu
adreçar a les nostres ofi-
cines al c/ Sant Lluís, 36-
38 altell de Balaguer, al
telèfon 973448273 o bé
pel nostre web:
www.revistagroc.com
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
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REHABILITACIÓ DE FAÇANES
Pintura i Decoració

Qualitat i dedicació,
els nostres distintius

Pedro Garanto Fillat
C/ Tàrrega, 51 F �  BALAGUER

Tel. 699 949630

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

Horari de trens

Horari d�autobusos

Farmàcies de torn de Balaguer

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
06.10 BARCELONA feiners
07.55 � diari
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
07.10 LLEIDA de dill. a div. feiners
07.40 � diari
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
14.45 � de dill. a div. feiners
15.15 � de dill. a div. feiners
15.18 � de dill. a div. feiners
17.51 � diari
18.05 � diari
19.10 � de dill. a div. feiners
19.21 � diumenge
09.50 SEU D'URGELL diari
16.35 � 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
16.35 PONTS diari
19.10 � de dill. a div. feiners
19.50 � de dill. a div. feiners

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
13.37 ESTERRI D'ÀNEU diumenge
17.22 � diari
20.07 � diari
21.21 � de dill. a div.
13.17 AGRAMUNT feiners
19.47 � de dill. a div.
07.00 ÀGER feiners
13.37 � diumenge
14.00 � dime., div., dis.
17.00 � dill., dima., dij.
17.22 � diari
20.07 � diari
21.21 � de dill. a div.
11.05 LES diari
18.05 � diari
08.25 ALMENAR de dill. a div. feiners
15.15 � de dill. a div. feiners
12.45 � dissabtes

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
16.35 diari
18.30 de dill. a div. feiners
19.00 de dill. a div. feiners
19.20 diari
20.00 de dill. a div. feiners
20.35               de dill. a div. feiners

De les 8 de la tarda del 10 de maig a les 8 de la tarda del 17 de maig CLAVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 17 de maig a les 8 de la tarda del 24 de maig SALA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 24 de maig a les 8 de la tarda del 31 de maig MARCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOUS

HORARIS
SORTIDES ARRIBADES
BALAGUER LLEIDA
08.00 (1) 08.30
14.16 14.46
18.10 18.39
21.05 21.34
BALAGUER LA POBLA
09.39 11.00

SORTIDES ARRIBADES
LLEIDA BALAGUER
07.15 (1) 07.44
09.10 09.39
17.30 17.59
20.30 20.59
LA POBLA BALAGUER
12.56 14.16

(1) Circula de dilluns a divendres feiners.

OPORTUNITAT
ES VEN

Peugeot 206 HDI
comercial, any 2002

ECONÒMIC

Raó tel. 973 447 705
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