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Amb el suport de

Juanjo Tenorio, tota una institució del futbol balaguerí,
ha estat l�escollit per la Junta directiva del C.F. Balaguer per
dirigir el primer equip de cara a la propera temporada, que
començarà el proper mes de juliol, amb la pretemporada.

Tenorio substituïrà Jordi Cortés, que després d�haver
aconseguit la permanència de l�equip a la Tercera Divisió,
no compta amb la confiança de la Junta Directiva, i per tant
no renovarà.

Juanjo Tenorio va destacar des de molt jove com a
jugador amb molta projecció. Va debutar amb el primer
equip als 16 anys, i ben aviat els equips de categories
superiors, ja es van fixar en ell, per la seva tècnica depurada,
i ben aviat, als 18 anys va fitxar per l�Osasuna. Després
d�unes temporades a Pamplona, el Juanjo va fitxar per
l�Andorra, equip que militava a Segona B, però ben aviat,
tot i tenir ofertes d�altres equips, va retornar al seu equip, el
Balaguer on ha protagonitzat l�època més daurada del club,
defensant el color vermell de l�equip de la capital de la
Noguera, durant 17 temporades, moltes d�elles com a capità
de l�equip.

Durant els darrers anys, la seva faceta com a formador
d�esportistes, el portà a ser el coordinador del futbol base
del club, i director del Tecni Camp dels Pirineus, campus
per a joves futbolistes que es realitza cada estiu a Rialp.

Ara iniciarà una nova etapa com a entrenador del primer
equip. Una etapa marcada per l�austeritat, i per tant, haurà
de saber treure el màxim de profit dels jugadors locals i de
la base. Jugadors que, d�altra banda, ell coneix més que
ningú. Des d�aquí li desitgem moltíssima sort!!

Juanjo Tenorio

Un dels actes de la passada
diada de Sant Jordi va ser una
ballada de sardanes a la plaça de
Josep Carner. En llegir-ho, vaig
pensar si darrerament el consis-
tori havia donat el nom d�aquest
poeta noucentista a una plaça de
la ciutat. Per aquest motiu, vaig
entrar al plànol interactiu de
balaguer.cat per si existia. Doncs

no. Tampoc no hi figuren els dos
pavellons i altres equipaments de
la ciutat. Llavors em vaig adonar
que tenim un plànol, errades or-
togràfiques a part, obsolet. Vaig
deduir que hom s�havia confós de
nom. Potser la ballada era a la
placeta de Josep Carner Ribalta,
escriptor balaguerí nascut el
1898, autor de llibres com De
Balaguer a Nova York, passant
per Moscou i Prats de Molló o
Les Fades de Montmur, comis-
sari d�espectacles de la Genera-
litat republicana i que marxà als
Estats Units, on residí fins a la

seva mort. Recordo que un grup
de balaguerins, tot just estrenat
el primer cartipàs democràtic,
vam endegar una recollida de sig-
natures perquè un indret de la
ciutat portés el seu nom. Per a la
inauguració de la  placeta, situa-
da entre l�església de Sant
Domènec i la llar dels jubilats,
vam comptar amb la seva pre-
sència i vam poder homenatjar-
lo. Eren altres temps... Suggerei-
xo la conveniència que algú es
posi les piles. Els ciutadans i els
qui ens visitin ho agrairem.
-------------------------------------------------
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Slow Food Terres de
Lleida ha presentat el 1r
Recital de Cançons
Trobades � Música
d�Arrel.

Amb aquest recital es
pretén recuperar les
cançons antigues
vinculades amb la nostra
terra, la pagesia i
l�alimentació.

Les cançons i la
música formen part de la
nostra identitat, i s�han
anat passant de generació
en generació, però cal
tenir en compte que la
música tradicional
catalana va caure en l�oblit
durant els llargs anys de
la dictadura, i algunes
cançons són
irrecuperables. Malgrat
tot, durant els anys de la
democràcia s�han

recuperat un gran nombre
de cançons que ara estan
ben vives en el territori
català,

Aquest recital tindrà
lloc el proper dia 2 de juny
a les 10 del vespre al Teatre
de Balaguer, en el marc de
la V Fira d�Alimentació i
Salut que organitza Slow
Food Terres de Lleida i la
Dolça Revolució
(firaslow.wordpress.com).

L�entrada a
l�espectacle tindrà un cost
de 5 e.

Recital de cançons Trobades i
música d�arrel al Teatre
Municipal de Balaguer

Recital de cançons trobades al Teatre

El dissabte 2 de juny,
a partir de les 10 del
vespre en el marc de
la Fira d�Alimentació i
Salut, al Teatre

El 2 i 3 de juny, Balaguer acollirà la V
Fira d�Alimentació i Salut de Slow Food

Balaguer acollirà de nou la
Fira d�Alimentació i Salut, or-
ganitzada per l�Associació
Slow Food Terres de Lleida, que
arriba a la cinquena edició, i se
celebrarà els dies 2 i 3 de juny al
pavelló firal d�Inpacsa.

L�objectiu d�aquesta fira és
apropar els pagesos i els
productes als consumidors,
per a fomentar la venta directa,
reincorporar als hàbits
alimentaris la cuina de
temporada i d�aprofitament,
recuperar i gaudir de la cuina
tradicional lligada a la terra i al
seu cicle natural a través dels
productes que ofereix,

fitosanitaris ecològics i planter
per a l�hort. Cal ressaltar la 2a
Mostra de Formatges de
Pastor Catalans que compta
amb una selecció dels
formatges més autèntics de
les terres catalanes.

Dissabte a les 11 del matí
s�obra el cicle de conferències,
on hi haurà un seguit de
xerrades i taules rodones
debatent sobre diferents temes.

A part, els dos dies hi haurà
tallers per als més petits, com
també hi haurà el racó de la
cuina i del tast, per fer
nombroses degustacions
d�alguns dels productes
exposats a la fira.

Podeu descarregar tot el
programa d�activitats i
conferències, al blog: http://
firaslow.wordpress.com/
edicio-2012/visitant/

contribuïr a una bona educació
alimentària basada en
productes naturals i de qualitat,
i fer difusió de les teràpies
naturals de poc cost que es
troben a la saviesa popular i
ancestral.

L�acte inaugural serà el
dissabte 2 de juny a les 10:30 h
amb les autoritats locals i Ball
de bastons del Casal Pere III, a
partir d�aquell moment
s�inicien totes les activitats. Hi
haurà  un Mercat de la Terra, on
s�hi podran trobar aliments
ecològics, artesans i locals,
plantes medicinals, ungüents,
cosmètics artesans,

Fira d�Alimentació i Salut

Balaguer recupera la celebració de la Fira
d�Alimentació i Salut, que vol apropar els pagesos i
els productes als consumidors finals
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Dr. Josep Ma Lara Nieto
Hores convingudes

Tel. 629 359 238 - 629 993 701
Pl. Mercadal, 37 1r-3a � BALAGUER

Una cinquantena de gegants a la
Trobada Gegantera Ciutat de Balaguer

Més de quatre-cents par-
ticipants, components de 18
colles geganteres d�arreu de
les comarques de
Catalunya, van participar el
passat diumenge 20 de
maig, a la Trobada de Ge-
gants i Capgrossos de
Balaguer organitzada per la
Colla Gegantera de Balaguer,
i que va comptar amb una
cinquantena de gegants,

acompanyats dels grups de
grallers i capgrossos que van
amenitzar la festa.

Tots els participants es
van congregar a primera
hora del matí a l�Avinguda
dels Països Catalans, des
d�on tots els gegants i cap-
grossos, acompanyats amb
la música de les gralles, van
iniciar la cercavila, passant
per l�Avinguda del Pere III,

Concentració a l�Avinguda dels Països Catalans

Ballada conjunta al Mercadal

El 31 de maig de 1989,
�Rehenes� debutava da-
vant el públic de la Sala
Europa. Des d�aquell mo-
ment i fins al 1994, van ser
més d�un centenar de
concerts, acompanyant
grups com Status Quo,
Burning, Luz Casal,
Sangtrait, Los Rodríguez,
entre molts d�altres.

El passat mes de ge-
ner, van reaparèixer a
Balaguer, després de 18
anys sense pujar als esce-
naris, i aquest passat di-
vendres, ho van tornar a
fer.

La cita va ser al bar
Fleming, que estava ple
de gom a gom per reviure
aquells temes d�Antonio
Guillén, que connecta,
com sempre, amb el seu
públic addicte a la seva
música fresca.

En aquest darrer con-
cert, van interpretar temes
de tota la vida, junt amb
alguns temes nous com
�No passa res�, en català.

�Rehenes� retorna amb el
seu directe més fresc, al Bar
Fleming de Balaguer

Rehenes al bar Fleming

En un bar Fleming ple
de gom a gom,
Rehenes van fer
gaudir el seu públic
incondicional

el Pont de Sant Miquel, el
carrer del Pont, i cap a la Pla-
ça de Sant Salvador, on l�As-
sociació de Veïns del Centre
Històric els va obsequiar
amb un esmorzar a base de
coca, que els geganters i
grallers van agrair força, do-
nat el trajecte que ja porta-
ven a les seves cames.

Acte seguit, els gegants
es van dirigir cap a la Plaça
del Mercadal, en cercavila,
on els esperaven centenars
de balaguerins que van gau-
dir de l�entrada a la plaça del
Mercadal dels gegants i cap-
grossos, de la presentació
de totes i cadascuna de les
colles presents, i finalment
la cinquantena de gegants
van fer una ballada conjunta
al centre del Mercadal.

Tot seguit, tots junts van
participar en un  dinar de ger-
manor al Molí de l�Esquerrà,
fi de festa d�aquesta troba-
da biennal.
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Els alcaldes de Balaguer i Cervera
reivindiquen la continuïtat dels Jutjats

L�Alcalde de Balaguer,
Josep Maria Roigé i en paer
en cap de Cervera, Ramon
Royes, van mantenir una
reunió amb la consellera de
Justícia, Pilar Fernández
Bozal, per transmetre-li de
manera conjunta la seva
oposició a la supressió dels
Jutjats de Cervera i Balaguer.

La consellera, que els va
llançar un missatge de
tranquil·litat, els va precisar
que es tracta només d�un
estudi, sense cap validesa
jurídica, i que no tindrà
efectes pràctics, tal com va
explicar al Parlament de
Catalunya en resposta a una
interpel·lació de l�oposició.Josep Ma Roigé, Pilar Fernández i Ramon Royes

La Guàrdia Urbana i els Mossos
d�Esquadra treballaran coordinats

La passada setmana es
va iniciar la Coordinació
Policial entre els Mossos
d�Esquadra, la Guàrdia
Urbana i la Policia Local de
la Regió Policial de Ponent
amb la utilització dels
�Pockets digitals� de la xarxa
de Radiocomunicacions per
a les Emergències i la
Seguretat de Catalunya
(RESCAT).

Aquesta coordinació
permetrà a partir d�ara, una
gestió immediata de les
comunicacions urgents
entre els diferents cossos
policials, un major nivell de
seguretat i autoprotecció
dels agents que podran

Es van reunir amb la Consellera de Justícia de la
Generalitat de Catalunya, Pilar Fernández

Coordinació entre Mossos i Guàrdia Urbana

demanar el suport i auxili
mutu en cas de necessitat i
finalment, els dispositius
permetran poder emetre

comunicacions immediates
i directes sense haver-hi
passos intermedis en el
procés.

 El passat 10 de maig
es va celebrar a Balaguer,
una jornada tècnica
internacional amb el títol:
«Mostrant l�invisible:
museïtzació i posada en

valor de jaciments
paleolítics». L�objectiu de
les jornades era la posada
en comú de diferents
experiències sobre la
museïtzació de jaciments
arqueològics paleolítics,
un període històric en què
la efimeritat de les
estructures d�hàbitat
realitzades pels grups
humans fa molt difícil la
lectura dels jaciments un
cop aquests s�obren al
públic.

Balaguer va acollir una
jornada internacional sobre
jaciments paleolítics

Jornada sobre jaciments paleolítics

La Jornada es va
complenetar amb una
visita al camp
d�aprenentatge de
Sant Llorenç

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)
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Consulta

Visites a
domicili

Vacunacions

Cirurgia

Anàlisis

Aliments i
complements

Servei de perruqueria

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

Tot per l'animal de
companyia!

El Museu de la Noguera presenta el
segon catàleg dedicat a l�art cristià

El passat divendres 18 de
maig, Dia Internacional dels
Museus, el Museu de la No-
guera va acollir la presenta-
ció del número 2 de la col·-
lecció de catàlegs del Museu
de la Noguera, dedicat a les
peces d�art cristià que cus-
todia el Museu.

Els estudis han estat fets
per tres historiadors recone-
guts per les seves aportaci-
ons en la Història de l�Art de
les Terres de Lleida: en
Francesc Fité, la Carmen
Berlabé i l�Aberto Velasco. La
presentació la va fer el rec-
tor de la parròquia de Santa
Maria de Balaguer Mossèn
Joan Pujol.Un moment de la presentació del catàleg

Cursos d�anglès, de construcció i de
manteniment de xarxes per a joves

L�Ajuntament de
Balaguer aposta per la
formació dels joves i
organitza durant aquest
mes de maig i juny un seguit
de cursos per facilitar el seu
accés al món laboral. S�han
programat un total de 4
cursos amb una clara
vocació d�inserció laboral
per totes aquelles persones
que els cursin. Els cursos,
que s�impartiran en la seva
totalitat a les instal·lacions
de Lapallavacara, són els
següents: Curs de
manipulador d�aliments (3
h) el dia 25 de maig, Curs
d�anglès oral (5 h) els dies
4,6,8,11 i 13 de juny, curs de

La presentació del catàleg va córrer a càrrec del
Rector de la parròquia, Mossèn Joan Pujol

Cursos a Lapallavacara

targeta professional de la
construcció (8 h) els dies 13
i 14 de juny i el curs bàsic de
manteniment de xarxes (40

h) inici del curs el 18 de juny.
Tots aquests cursos

estan destinats per a joves
fins a 35 anys.

Amb el lema
�Compartir mitjançant
l�Esport� més de 200
alumnes de tots els
centres educatius de
cinquè i sisè de primària

de la ciutat de Balaguer
van participar en l�edició
d�aquest any de la Diada
Olímpica.

Una jornada esportiva
organitzada per la
Regidoria d�Esports de
l�Ajuntament de Balaguer,
emmarcada dins del 25è
Pla Municipal de
Dinàmica Educativa i
orientada a fomentar la
pràctica esportiva entre
tots els escolars de la
ciutat.

Més de dos-cents escolars de
Balaguer van participar a la
Diada Olímpica

Diada Olímpica

La Diada està
emmarcada dins del
Pla Municipal de
Dinàmica Educativa
2011-2012
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L�Oficina Jove de la Noguera ja és un
centre examinador ACTIC

L�Oficina Jove de la No-
guera és des del passat 7 de
maig centre examinador per
aconseguir l�acreditació de

Oficina Jove de la Noguera

Els fills i descendents de Tragó van
commemorar els 50 anys del seu èxode

El passat 29 d�abril es
van reunir a Tragó
de Noguera més de 700 per-
sones, entre ells, fills, des-
cendents i amics del poble,
per commemorar el 50è ani-
versari de la desaparició de-
finitiva del poble, sota les ai-
gües del riu Noguera Riba-
gorçana, per la construcció
del pantà de Santa Anna
l�any 1961.

Els actes van començar
al cementiri, on el Delegat
del Govern de la Generalitat
a Lleida, Ramón Farré va
descobrir una inscripció
commemorativa col·locada
en un monòlit de pedra.
Després el bisbe Joan Piris,

Trobada a Tragó

va oficiar una missa de festa
major, coincidint amb la data
que antigament es feia la
festa major, a les ruïnes de

competències en tecnologi-
es de la informació i la co-
municació (ACTIC) que
emet la Generalitat de

Catalunya.  L�ACTIC permet
a qualsevol persona de més
de 16 anys demostrar les se-
ves competències en tecno-
logies de la informació i la
comunicació mitjançant una
prova per ordinador. Tant la
prova com l�obtenció del
certificat son telemàtics.

Les persones que
superen satisfactòriament la
prova tenen un certificat
acreditatiu que emet la
Generalitat, i que els
possibilita acreditar un
determinat nivell de
competències (bàsic, mitjà i
avançat) en TIC davant de
qualsevol empresa o
administració.

l�antic monestir cistercenc.
La jornada va finalitzar amb
un dinar de germanor i un
ball fi de festa.

El dissabte 12 de maig
es van celebrar les II
Jornades d�Implantació
del Pla d�Assistència i
Suport en matèria de
Protecció Civil al Consell
Comarcal de la Noguera.
Hi van participar membres
del cos de Bombers de la
Generalitat de Catalunya,
Mossos d�Esquadra i

Agents Rurals, així com
Voluntaris de Protecció
Civil dels municipis de
Balaguer i Artesa de Segre,
i voluntaris de les ADF de
Sant Mamet, Mig Segre i
Noguera Oest.

La primera part va
consistir en una xerrada
del cap de Parc dels
Bombers de Balaguer, que
va analitzar les claus de la
campanya forestal 2012 i
els darrers incendis que ha
patit la comarca.

La segona part es va
dur a terme al Parc de
Bombers de Balaguer i va
consistir en pràctiques
sobre el terreny.

Jornades d�Implantació del
Pla d�Assistència i suport en
matèria de Protecció Civil

Un moment de les jornades

Les jornades van tenir
una xerrada del Cap
de Bombers i unes
pràctiques sobre el
terreny

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
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El proper diumenge 3 de juny, es
celebrarà l�Aplec de Sant Llubí

Aplec de Sant Llubí

El primer diumenge del
mes de juny, el dia 3, es durà
a terme l�aplec  a l�ermita de
Sant Llubí.

La gent més gran de
l�entorn recorda que sempre
s�ha realitzat aquest aplec.
Durant el segle passat, quan
els pobles de Millà i els
Masos de Millà estaven
habitats per nombrosos
veïns, sortien en processó
fins a l�ermita per rendir
devoció al Sant. Actualment,
tot i que en aquests pobles
hi viuen poques famílies, per
l�aplec de Sant Llubí s�hi
reuneix molta gent filla de la
Vall i de la resta de la
comarca.

Es farà una Missa en
honor al Sant i tot seguit pels
que vulguin hi haurà un
dinar de germanor.

Un Aplec que es fa des de temps immemorials i que
consistirà en una Missa en honor al Sant i un dinar
de germanor per tots aquells que ho vulguin

El Diputat català al
Parlament Europeu,
Ramon Tremosa, va ofe-
rir una conferència, el
passat divendres 18 de
maig, a la Sala d�Actes de
l�Ajuntament, davant
d�un nombrós públic, par-
lant sobre el �Futur de

Catalunya, dins de la Unió
Europea�.

La conferència estava
organitzada pel Cercle de
Promoció Econòmica i
d�Activitats de Balaguer i
comarca, dins del cicle de
conferències sobre temes
d�actualitat.

Tremosa parla del futur de
Catalunya dins d�Europa

Conferència de Ramon Tremosa
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La setmana passada va
finalitzar el curs d�Ajudant
de Cuina realitzat per Creu
Roja La Noguera i  finançat
per la Fundació La Caixa. La
formació ha tingut una
durada de 46 hores pràcti-
ques que s�han realitzat al
Restaurant Nova Fontblan-
ca, on es van impartir
diferents mòduls de cuina
mediterrània: cuinat de

diferents plats guisats,
neteja de peixos, realització
de postres típiques, salses
o entre altres. L�alumnat ha
valorat molt positivament la
seva experiència com a
ajudant de cuina i la
implicació dels docents del
curs Toni Punyet i Marçal
Solà del mateix restaurant.

El curs ha tingut una
assistència de 15 alumnes,
que han pogut rebre les
classes de forma més
personalitzada. El curs ha
finalitzat amb una sessió de
Manipulació d�Aliments, on
han participat 30 persones
que han pogut obtenir el
carnet. Es preveu realitzar
properament més cursos.

Creu Roja finalitza el curs
pràctic d�Ajudant de Cuina, al
restaurant Nova Fontblanca

Participants al Curs d�ajudant de cuina

Al curs hi han
participat un total de
15 persones, que han
assistit al Restaurant
la Nova Font Blanca

El Consell Comarcal lliura els certificats
de formació del programa �Suma�t�

El dia 15 de maig el Con-
sell Comarcal va lliurar els
certificats de la formació pro-
fessional als alumnes partici-
pants en el programa Suma�t.
Dels 51 participants al progra-
ma Suma�t, 41 van finalitzar
satisfactòriament, amb espe-
cialitats com: Electricista de
manteniment, Administratiu/
va comercial i Tasques bàsi-
ques de restaurant i bar. Ac-
tualment quasi el 60% de
l�alumnat que s�hi va presen-
tar, ja  estant cercant feina.Participants al programa �Suma�t�

Bloggers internacionals fan una visita
turística per la comarca de la Noguera

L�Agència Catalana de
Turisme va convidar nou
bloggers internacionals
especialistes en viatges i
turisme a una estada en
terres catalanes del 15 al 17
de maig, procedents de
diferents països com Estats
Units, Canadà, Regne Unit,
Sud-Àfrica i Espanya.

El dia 15 de maig aquest
grup van ser a la Noguera on
van poder  experimentar el
turisme actiu de la nostra
comarca. Bloggers internacionals a La Noguera
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L�arqueòleg Piquipala va fer una visita
al Museu amb més de 30 nens i nenes

El passat divendres
18 de maig al vespre, en
motiu del Dia Internacio-
nal dels Museus, el res-
taurador de béns moble
Ramon Solé va fer una
visita guiada als objectes
i restes arquitectòniques

del palau de la Suda de
Balaguer conservats al
Museu.

També es van visitar
les restes que estan con-
servades en les sales de
reserva o magatzems del
Museu de la Noguera.

El restaurador Ramon Solé
mostra les guixeries del Castell

Un moment de la visita

Piquipala en un moment de la visita

El passat dissabte, 19 de
maig a les 12h, l�arqueòleg
Piquipala va fer una visita
guiada molt especial al Mu-
seu de la Noguera.

L�activitat estava adreça-
da a famílies i s�emmarcava
també dins els actes de pre-
sentació d�Arqueoxarxa, una
xarxa que agrupa els princi-
pals museus i equipaments
arqueològics de Catalunya.

Durant l�activitat
Piquipala va repartir a la tren-
tena de participants els pas-
saports d�Arqueoxarxa a tra-
vés dels quals els visitants
dels museus d�arqueologia
de Catalunya poden resultar
premiats amb un viatge a
Grècia per a quatre persones,
si omplen el passaport amb
els segells dels museus que
estant adherits en aquesta
xarxa.

En Piquipala va explicar als més joves el significat
de l�arqueologia, per a que serveix i va guiar-los en
una espacial visita pel Museu de la Noguera
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La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres

L�art de l�assassí
Autor: Mari Jungstedt
Gènere: Novel·la

T�ho he dit 100 cops!
Autor:  Gabriela Keselman
Gènere: Infantil (+6)

El nen perdut que
sabia el que volia
Autor: Aher Arop Bol
Gènere: Novel·la

L�Aher és un nen
sudanès que des dels 4
anys viu en un camp de
refugiats a Etiòpia.

No té ni una mare ni un
pare que el cuidin, però
aviat té molt clara una
cosa: no tindrà futur si no
estudia. Així doncs, tot i la
seva lluita diària per la
supervivència enmig de la
guerra, la fam i la misèria,
l�Aher comença un viatge
que el portarà a travessar
tot sol mig Àfrica en una
epopeia plena de perills,
intentant forjar-se un futur
i retrobar els seus pares.

El nen perdut ens
explica d�una manera
sincera, directa i senzilla la
vida extraordinària
d�aquest heroi des dels 4
fins als 19 anys.

Un gran relat
autobiogràfic, on l�ambició
i les ganes de superació,
són les claus per la
busqueda d�una vida
millor pel propi
protagonista del llibre .

Un gèlid matí d�hivern
apareix penjat a la porta
medieval del pintoresc
poble de Visby a l�illa de
Gotland, el cadàver
malmès i despullat
d�Egon Wallin, un
marxant d�art molt
conegut al municipi.

Mentre l�inspector
Knutas comença la
investigació, els secrets
d�Egon Wallin van
emergint ràpidament,
assabentant-se d�obscurs
assumptes, com el tràfic
d�obres d�art.

Una nova mort i un
nou robatori amplien la
recerca de l�assassí.
Mentre la policia va
ajuntant les proves, els
escàndols es van
succeint i l�inspector
Knutas descobrirà que
entre la pàtina de glamour
de l�alta societat, el món
dels col·leccionistes d�art
amaga molts secrets... i
per alguns fins i tot val la
pena matar.

Quantes vegades se�ns
ha oblidat alguna cosa i no
som capaços de recordar-
la, encara que la tinguem a
la punta de la llengua? Això
és el que li ha passat al Kif
Kif, el protagonista
d�aquesta història.

La seva mare li acaba
de dir una cosa, però, no
sap com, les paraules que
sortien de la seva boca han
anat per l�aire, s�han
amuntegat, s�han
embolicat i, abans d�arribar
a les seves orelles, han
explotat com si fossin
bombolles de sabó. I ara
té un problema, perquè no
és capaç de recordar allò
que la mare li havia dit 100
cops.

Guanyador  del  XXVI
Premi Destino Infantil-
Apel·les Mestres  al 2006
és, sens dubte, un llibre
fantàstic per llegir amb els
més petits de la casa i, al
mateix temps, jugar amb
les paraules per aprendre
fàcilment.

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

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

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

Indesinenter
Petits

Sensacions tendríssimes,
de retruc pessigolleigen l�ànima
i em porten cap a tu.
Tu no les entens, però� saps què?
Millor que no ho entenguis.
L�infantesa,
només comença a entendres
quan apunta la vellesa.
L�infantesa només hi és
quan l�absoluta bellesa
no sap res de si mateix,
ni de tot allò que creix
a l�ombra de la gent feta.
Hi ha coses que són dels grans,
coses que tu no entens,
i és millor que no ho entenguis.
Ja les entendràs.
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Classificació
Tercera Divisió
1. Prat ........................ 75
2. Espanyol B ............ 70
3. Manlleu ................. 65
4. Pobla Mafumet .... 64
5. Cornellà ................ 62
6. Santboià ................ 58
7. Terrassa ................. 58
8. Vilafranca ............. 53
9. Gavà ...................... 53
10. Olot ...................... 51
11. Rubí ..................... 50
12. Balaguer ............ 49
13. Castelldefels ...... 49
14. Vic ........................ 47
15. Montanyesa ....... 47
16. Europa ................. 46
17.Gramenet ............ 43
18. Vilanova .............. 41
19. Amposta ............. 31
20. Masnou ............... 24

Juanjo Tenorio substituirà Jordi Cortés,
com a entrenador del C.F. Balaguer

06/05/2012

BALAGUER 2
MASNOU 0
13/05/2012

OLOT 3
BALAGUER 2

Ermengol en una jugada d�atac

Juanjo Tenorio, nou entrenador del Balaguer

FUTBOL>> Juanjo
Tenorio serà el nou entre-
nador del primer equip del
C.F. Balaguer per la tempo-
rada 2012-2013, després
que la directiva del club
decidís no renovar el con-
tracte de Jordi Cortés.

Tenorio, és un home de
la casa, que ha defensat,
com a jugador, durant 17
temporades els colors del
club de la capital de la No-
guera, en la seva màxima
categoria, a més d�haver
estat durant molts anys, el
coordinador del futbol
base, i entrenador del ju-
venil, fa dues temporades.

La temporada passada,
va estar com a coordinador
del Futbol Base del Lleida
Esportiu, i ara retorna a
casa, per fer-se càrrec del
primer equip, en un nou
projecte de la entitat en el
que els jugadors locals i
de la base, hauran de ser
els màxims protagonistes,
en una temporada que es-
tarà marcada per una im-

portant retallada del pres-
supost del club.

L�equip va acabar la
temporada el passat diu-
menge 13 de maig, a Olot,
amb una derrota per la mí-
nima, 3-2, en el que el da-
vanter Ermengol va ser
l�autor dels dos gols bala-
guerins.

Jordi Cortés, va fer una
valoració positiva de la
temporada esportiva, ja
que no s�ha patit en cap
moment de la temporada,
i l�equip va assolir la per-
manència a falta de 3 jor-
nades pel final de la lliga,
acabant en una digníssima
12ena posició  a la classifi-
cació, tal i com s�havien
marcat com a objectiu, a
principis de temporada.

Golejadors del
C.F. Balaguer

1. Ermengol ......... 14
2. Oscar Imaz ......... 5
3. Gabernet ............ 4
4. Xavi Gracia ......... 4
5. Edith ................... 2
6. Jony Fernandez . 2
7. Benet .................. 1
8. Salat ................... 1
9. Figuerola ............ 1
10. Roi .................... 1
11. Jony Fornier .... 1

Amb els dos gols
que va marcar al camp
de l�Olot en el darrer
partit de la temporada,
Ermengol Graus s�ha
proclamat el màxim
golejador de l�equip
amb un total de 14
gols, seguit d�Oscar
Imaz amb 5 gols i de
Gabernet i Xavi Gràcia,
amb 4 gols cadascun.

L�equip ha acabat
en un meritori 12è lloc
de la classificació amb
un total de 49 punts,
amb 13 victòries i 10
empats.

Ermengol
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El Cristec perd a la pista del St Cugat,
i dissabte visita l�Esparreguera

El Cristec Balaguer perd
a la pista del Sant Cugat, per
7 gols a 1, en partit corres-
ponent a la 28a jornada de la
Nacional B.

El conjunt santcugatenc
domina el matx de principi a
fi i no dóna opcions en cap
moment a un Cristec relaxat,
amb la permanència
assegurada i amb moltes
baixes a les seves files.

Els barcelonins, d�inici,
van disposar de
moltíssimes ocasions de
gol, però els faltava l�encert
en l�últim xut per estrenar el
marcador. Quan mancaven
set minuts per al descans,
una bona triangulació al
primer toc ha permès el local
Rosell obrir el marcador a
porteria buida. En una de les
escasses aproximacions delEl Cristec Balaguer  té la permanència assegurada

FUTBOL SALA>> Els homes de Jaume Canal
jugaran el partit aplaçat de la jornada 18, a casa de
l�Esparraguera,  que es juga l�ascens

Cristec a la porteria local,
quan quedaven 40 segons
per acabar la primera part,
Valero va aconseguir
l�empat d�un fort xut llunyà.
Però en l�última jugada
abans del descans, Oliveras
ha avançat novament els
santcugatencs en
transformar un doble penal.

A la represa s�ha
mantingut la tònica i

aquesta vegada el Futbol
Sala Sant Cugat no ha
perdonat.

Amb aquesta derrota, els
balaguerins baixen fins a la
10a posició de classificació,
encara que aquest cap de
setmana tenen una bona
ocasió de recuperar llocs a
la taula si vencen a
l�Esparreguera, segon
classificat.

Cristec Balaguer
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El Club Tennis
Balaguer ja ha presentat
el Tie Break�12, amb
estades de tennis, natació
i anglès, que començarà
el 25 de juny i es
perllongarà fins el 31

d�agost.
La inscripció és oberta

a tothom, socis i no socis
en edats compreses entre
els 4 i 16 anys, i hi ha 75
places per torn, per
rigorós ordre d�inscripció.

El C.T. Balaguer
posarà a disposició dels
participants el servei de
Bus.

Tots els interessats
polden demanar més
informació, trucant a
l�Escola de Tennis, al
telèfon: 625521521.

El Club Tennis Balaguer
organitza les estades d�estiu
de tennis, natació i anglès

Estades de Tennis

TENNIS>> Les
estades Tie Break�12
es faran del  25 de
juny fins al 31
d�agost

El C.F. Balaguer B aconsegueix el
campionat i l�ascens a Segona Catalana

El C.F. Balaguer B ha
aconseguit el Campionat del
seu grup de Tercera Catala-
na, i l�ascens a Segona Cata-
lana, a manca de dos partits
per la finalització de la tem-
porada.

Els balaguerins van gua-
nyar per 2-1 al EFAC
Almacelles, el passat dissab-
te, i aconseguien el campio-
nat, després d�una excel·lent
temporada del filial balague-
rí, que entrena Toni
Menchón.

Després del partit, els ju-
gadors ho van celebrar amb
técnics i directius, que van
acabar passant per la dutxa
del Municipal.El Balaguer B celebrant l�ascens a Segona

Les finals dels Jocs Esportius Escolars
de Catalunya d�escacs a Balaguer
ESCACS>> Dissabte  28
d�abril es van disputar les Fi-
nals Nacionals d�Escacs dels
Jocs Esportius Escolars de
Catalunya. Es van disputar a
la ciutat de Balaguer i  comp-
taren amb l�organització del
Consell Esportiu de la Nogue-
ra i del Club d�Escacs
Balaguer, i la col·laboració de
l�Ajuntament de Balaguer.

Hi participaren un
centenar de jugadors i
jugadores de les quatre
demarcacions catalanes.

FUTBOL>> L�equip que entrena Toni Menchón va
aconseguir l�ascens al guanyar a l�EFAC, 2-1

Un moment de la competició
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Robert Martínez podria donar el salt i
fitxar com a entrenador del Liverpool

El tècnic més de moda
del futbol anglès, el bala-
guerí Roberto Martínez, és
notícia aquests dies, per
l�interès que ha demostrat
el Liverpool per aconseguir
els seus serveis de cara a
la temporada vinent.

L�actual entrenador del
Wigan, Roberto Martínez,
surt com a principal favo-
rit per ocupar la banqueta
d�Anfield després de guiar
els «latics» a la salvació en
les dues últimes campa-
nyes a la lliga anglesa.

Martínez, de 38 anys,
gaudeix d�una gran reputa-
ció a Anglaterra després
d�haver aconseguit que un
dels equips amb menor
pressupost de la Premier
League realitzi un futbol
atractiu de passada curta iRobert és molt estimat a Wigan

FUTBOL>> L�entrenador balaguerí que les dues
darreres temporades ha dirigit al Wigan, té ofertes
d�equips de primera línia de les lligues europees

toc capaç de batre als
equips més importants de
la lliga. En una gran sego-
na volta de campionat, els
homes de Martínez van es-
capar del descens després
de batre a rivals com Arse-
nal, Liverpool, Newcastle o
Manchester United, el que
li va valer al tècnic espa-
nyol per ser nomenat en-
trenador del mes d�abril.

A més de la del
Liverpool, el tècnic bala-
guerí, té d�altres ofertes
damunt de la taula, com la
del Aston Villa, el West
Brom, o d�altres del futbol
grec i turc.

Robert decidirà el seu
futur en les properes set-
manes, tot i que no descar-
ta quedar-se a Wigan una
temporada més.

Robert Martínez a Balaguer
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GROC és una publicació plural i independent. Els articles d�opinió són exclusius dels seus autors que GROC no fa necessàriament seus. En defensa de la
llibertat d�expressió de la nostra societat, ens comprometem a acceptar les rèpliques que els lectors estimin oportunes sempre que es guardi el degut
respecte que mereixen persones i institucions. TOTS el articles d�opinió hauran d�estar signats, amb nom i cognoms, i aniran acompanyats amb una còpia
del DNI del responsable de l�article i un telèfon de contacte.

Aquest any, l�únic mitjà
local que ha sobreviscut a la
crisis celebra el
seu 25è aniversari. Estic parlant
de la revista Groc, que sempre
ha estat molt estimada pels
balaguerins i que gràcies a la
seva experiència en el món de
la comunicació local i publicitat
d�empresa s�ha consolidat al
llarg dels anys augmentant el
seu tiratge, a més de 6.200
exemplars per la comarca de
la Noguera.

Durant aquests anys han
passat coses com la
desaparició de l�empresa més
gran de la comarca pel que fa a
treballadors i també la
desaparició del cine Comtes
d�Urgell on ara hi ha un bloc de
pisos. En aquests successos
s�han afegit nombroses

Gran tasca. Felicitats!
Josep Ma Castells Benabarre
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

novetats i notícies que ens fan
pensar que Balaguer tornarà a
tenir un cinema comercial a
Balaguer, gràcies al canvi de
model de gestió de l�actual
equip de govern de
l�Ajuntament, un any en que
també es posa en marxa un nou
model de fira, en el sector
agroalimentari en que s�aposta
per la modernitat i els
productes de proximitat i
qualitat amb la Q de qualitat,
tal i com s�ha volgut anomenar.

El fet de tenir mitjans locals
de paper a les vostres mans, és
molt positiu. Crec que malgrat
la crisis que estem passant
l�empresari de Balaguer hauria
de mirar d�apostar a través de
les dues modalitats de
promoció: la primera basada en
el tradicional, com la revista

que teniu a les vostres mans, i
segonament a través de les
noves tecnologies, xarxes
socials, etc..

Fa uns anys em plantejava
si els mitjans locals de premsa
escrita desapareixerien i
després de parlar-ho amb els
m e u s  c o l · l e g u e s  v a m
coincidir que el Groc mai
desapareixeria. Esperem que
sigui així.

També cal destacar la
tasca que fa
l�empresa DossierP&M pel
que fa al ampli ventall de
serveis que ofereix a la població
des de la seva oficina de
Balaguer (regals per empresa,
disseny, Internet, audiovisuals
i màrqueting) i també per
l�important tasca d�edició i
distribució de la seva revista
local i comarcal que fa molts
lectors de diferents punts de la
comarca puguin informar-se de
l�agenda d�activitats, novetats
i tota mena d�informacions

arribin al punt al seu domicili
cada quinzena.

Una revista on s�hi troba
fàcilment el gust de
poder saborejar i alhora s�ha
convertit en un punt d�encontre
dels balaguerins més fidels a la
lectura de premsa escrita de
distribució gratuïta en català,
que alhora de llegir-lo
quinzenalment poden optar per
anunciar-se en l�apartat de
breus en les seccions de
demanda de personal, oferta de
personal, venda i lloguer de
pisos, o bé diversos. Crec que
cal retre homenatge a una
revista de Balaguer pels de
Balaguer, i que també cada
quinzena arriba a les poblacions
d�Àger, Algerri, Bellcaire
d�Urgell, Camarasa, Castelló
de Farfanya, Cubells, Gerb, La
Ràpita, La Sentiu, Les
Avellanes, Menàrguens,
Montgai, Os de Balaguer, Sant
Llorenç, Tartareu, Térmens,
Vallfogona de Balaguer i

Vilanova de la Sal, etc.
Crec que els balaguerins

hem de fer que aquests temps
canviants no facin
perdre d�il·lusió d�estar ben
informats i de promocionar les
nostres empreses tal i com hem
estat fent durant
aproximadament els 25 anys de
vida d�aquesta revista.

Tenir una bona autoestima
i bon concepte de la ciutat on
vivim és cosa de tots i també
de Revista Groc i per tant,
espero profundament que
aquests temps canviants no
facin perdre als ciutadans
aquest sentiment d�estima-
ció a les persones, coses, i
serveis que ofereixen les
empreses de la ciutat de
Balaguer al llarg d�aquests
anys!

Feliç 25è aniversari del
Groc, i que en puguem gaudir
d�un bon grapat d�anys més!

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

Benvolgut amic:
C.G.A.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sabem per les teves cartes
que esteu tots bé, jo em permeto
dir-te que nosaltres també anem
tirant. Aquí tot continua anant
malament, i gràcies es poden
donar a uns passats governs.
Sembla que els d�avui coneixen
el que han de fer. La disbauxa
Zapateril està ja molt llunyana,
però les seves conseqüències es-
tan molt presents. Ha estat un
desastre tan gran que es tardarà
molt de temps per quantificar-lo
en qualsevol especte, de tant
abundós que va ser en disbarats.
I és trist que tot aquest atzucac
hagi passat en governs socialis-
tes, la bogeria del totxo va ésser
la gota que va fer vessar el vas,
però sense cap dubte la malver-
sació dels cabals públics ens ha-
guessin fet arribar on som. Ara
van venint els necessaris canvis,
no gaire agradables, però del tot
imprescindibles, que tan el
Gobierno com el Govern han de
fer, per tenir la seguretat de sortir
d�aquest pou, i tinc per segur, que
ens en sortirem com n�hem sor-
tit d�altres.

No tot ha de ser dolent i ne-

#no vull pagar: de la
desobediència a la independència
Solidaritat per la Independència Catalana de la Noguera
---------------------------------------------------------------------------------------------------

En aquestes alçades de
la crisi tots sabem que les
retallades del govern
convergent estan posant en
perill pilars bàsics de l�estat
del benestar, mentre
Espanya malbarata els
nostres diners invertint-los en
els seus bancs, la seua casa
reial, el seu exèrcit o els seus
trens i aeroports.

També sabem que
l�escanyament econòmic al
que Espanya ens sotmet, via
espoli fiscal i via inversió
pública, no el trobem en cap
altre lloc del món. La xifra
que sempre es posa són els
famosos 2.500 euros que
Espanya ens roba per
persona i any.

Al panorama, però, hi
hem d�afegir les empreses
d�aquí que fan negoci
d�aquesta situació. I les
concessionàries d�autopistes
en són un bon exemple. Unes
autopistes que s�han

amortitzat desenes de vegades.
Però aquesta vegada milers

de catalans ja hem dit prou. Els
que havien de liderar la famosa
�transició nacional� han corregut
a amenaçar-nos amb multes i
sancions il·legals, com tothom
ha reconegut, inclosos els
col·legis d�advocats. Mirant els
líders convergents que hi ha al
consell d�administració
d�Abertis queden les coses
molt clares.

De tot plegat en parlarem
el proper dimecres 30 de maig,
a les 20:30 hores al Consell
Comarcal de la Noguera, en
una conferència que
pronunciarà el diputat Alfons
López Tena, i a la que hi sou
tots convidats.

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

gatiu en el que et vull dir. La Fira
de Maig aquest any ha deixat d�és-
ser el disc rallat i deficitari que
tenien per costum mantenir per
la decidia dels que estaven
afincats a l�Ajuntament. Ha es-
tat grossa la sorpresa de veure
que amb molt meny cost (es diu
un 40% menys), es pugui haver
vist que aprofitant la lletra Q (Qua-
litat), es pugui fer una cosa tant
diferent amb la participació ma-
joritària de gent nostra, i que a
més ha valorat en molt el canvi,
doncs ha estat del seu gust.

Sols una taca ha aparegut, i
és que hi ha personatges que es
creuen ser el centre i pedra clau
de tal èxit. Per a mi un sol nom
s�ha de tenir present, el del regi-
dor Toni Velimelis, i l�autoritat su-
perior que va donar la seva apro-
vació desrpés de covar-la; l�alcal-
de actual. Feia tres anys que no
la visitava, mal m�està dir-ho,
aquesta vegada ho vaig fer amb
la meva esposa, molt lentament
per cert, i els dos vam sortir més
que complaguts de veure el vist i
que fos a la nostra ciutat. L�ima-
ginació encara és viva, gràcies a

Déu.
Ara resulta que els militars

són estimats, quan qui més qui
menys ha despotricat contra
l�exèrcit. Ara que es parla de tan-
car l�Acadèmia de suboficials de
Talarn, no vulguis veure la que s�ha
armat. S�ha arribat a dir que 800
persones en depenen. No es pot
fer res més davant de tant cinis-
me, -que amb una mitja rialla-,
pensar que som uns fenicis que
la pesseta o l�euro ens fan tornar
guerxos.

I com es diu, ficat a treure i
tancar aixetes no ve d�una, tam-
bé es pot treure el tren de la Po-
bla i de passada enterrar els fan-
tasmagòrics projectes de
Balaguer.

I ficats a la feina també es
pot remenar els Jutjats de
Balaguer, que de tant cops que
s�ha dit i mai ha passat, una ve-
gada o altre, potser un fet. I així
podrem veure d�aprop com es pot
fer malbé uns diners públics amb
una construcció a mig fer, cadà-
ver abans de viure.

Ara amic meu, amb aquesta
carta que té molt de noticier, ja
estàs al corrent dels darrers fets
a la teva enyorada Balaguer i el
seu entorn.

Adéu.
-------------------------------------------------
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L�Ajuntament de
Balaguer ha convocat els
Premis Zyriab de literatu-
ra fantàstica breu i de
composició musical.

Aquests premis, con-
vocats a través del Museu
de la Noguera, la Biblio-
teca Margarida de
Montferrat i l�Escola Mu-
nicipal de Música de
Balaguer, tenen com a
objectiu ampliar el reper-
tori de literatura fantàsti-
ca breu, impulsant la cre-
ació literària, en el cas del

I Premi de Narrativa Fan-
tàstica Breu, i ampliar la
literatura musical adreça-
da a les formacions ins-
trumentals d�Escoles de
Música de Nivells elemen-
tal i Professional, en el cas
del I Concurs de Compo-
sició per a Conjunts Ins-
trumentals Infantils.

Les obres guanyado-
res seran narrades i inter-
pretades en el marc de
l�activitat �La nit de Lle-
gendes� 2013, potenciant
la promoció d�autors lo-
cals. Les obres s�han de
presentar al Museu de la
Noguera, abans del 7 de
setembre de 2012, i es pre-
miaran un total de 5 obres
per categoria. El primer
premi està dotat amb
400e, el segon premi amb
200e, i tres accèssits de
100 e cadascun.

L�Ajuntament convoca els
premis Zyriab, de narrativa
breu i composició musical

Presentació premis Zyriab

Els treballs s�han de
lliurar al Museu de la
Noguera, abans del
proper 7 de setembre
de 2012

Vora cinc cents ciclistes participaren a
la IV edició de la Montsec-Montsec

El passat dissabte es va
celebrar la quarta edició de
la Marxa Cicloturista
Montsec-Montsec, amb la
participació de vora 500 es-
portistes, vinguts d�arreu de
l�Estat.

A les 8 del matí, i després
de retre un emotiu homenat-
ge als dos ciclistes balague-
rins que van perdre la vida a
principis d�any, la marxa que
enguany ha estat inclosa en
el circuit de Gran Fondo de
la Real Federación Española
de Ciclismo (RFEC), donava
la sortida als ciclistes que van
fer un recorregut de 150
kilometres i 3.000 metres de

desnivell a la ruta llarga pas-
sant pels ports de Vilanova
de la Sal, Àger, Coll d�Ares,
(un dels més complicats de
la ruta),Montllobar i Alt de
Fontllonga.

La ruta llarga formava
part del V Circuit
CicloPirineus de la Federa-
ció Catalana de Ciclisme
(FCC).

Els participants omplint tot el Pere III

Enguany també es va re-
cuperar el recorregut de 85
km i 1.300 metres de desni-
vell per a la ruta curta. Aques-
ta ruta curta, puntuable per
a XXII Challenge Catalana
de Cicloturisme, passava
pels ports de Vilanova de la
Sal, Àger i Alt de Fontllonga.

El Club Ciclista Balaguer,
organitzador d�aquesta quar-
ta edició de la Marxa
Cicloturista Montsec-
Montsec va mostrar la seva
satisfacció per l�elevat nom-
bre de participants en la pro-
va, plenament consolidada
dins del panorama de rutes
cicloturistes de l�Estat, i per
la gran esportivitat que va
regnar durant el decurs de
tota la marxa, durant tot el
dissabte.

Tant la sortida com l�arri-
bada es va fer des del pave-
lló Inpacsa, on estava ade-
quat pels participants.

Sortida de la Montsec-Montsec

La Marxa Cicloturista
Montsec-Montsec, tenia
una ruta llarga de 150
quilòmetres i una de
curta de 85 quilòmetres
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El Centre Excursionista de Balaguer
visita la Cerdanya i Montserrat

Centre Excursionista de Balaguer

El Centre Excursionista
de Balaguer ha visitat la
Cerdanya i Montserrat durant
el mes d�abril. El  primer diu-
menge de mes els socis de
l�entitat van fer la circular per
la Solana de Bellver de
Cerdanya, una ruta que els va
portar, també, a la Cova
d�Anes, la segona més llarga
de tota la comarca.

Les activitats van conti-
nuar el 15 d�abril amb el GR-3
des de Balaguer a
Menàrguens en una sortida
conjunta amb totes les enti-
tats de la vegueria, mentre que
el diumenge dia 22 es va fer
la Circular pel Parc Natural de
Montserrat, amb sortida i ar-
ribada a Collbató.

A primers de maig el Cen-
tre Excursionista també va vi-
sitar la muntanya de la Sal de
Cardona.

Durant el proper cap de setmana de maig, també
van visitar la muntanya de sal de Cardona, dins del
programa de sortides del Centre balaguerí

En motiu del 150è ani-
versari de l�arribada del
ferrocarril a Miranda de
Ebro, la ciutat ha iniciat
un seguit d�actes per
commemorar aquesta
data. Un dels actes a des-
tacar, és la presència del
balaguerí i gran col·-

leccionista Joan Solé
Molins, amb la seva ex-
tensa exposició de car-
tells de cine, amb el ferro-
carril com a protagonis-
ta, on de l�1 al 30 de juny
es podrà veure al Café
Tangente d�aquesta ciu-
tat.

Joan Solé exposa cartells del
ferrocarril a Miranda de Ebro

Exposició de cartells de Joan Solé
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
-------------------------------------
OPORTUNITAT, venda
de parcel·les aïllades de
516 m2, a la millor zona
de Balaguer, al costat del
Col·legi Mont-roig. Raó:
676996765.
-------------------------------------
PISOS A Balaguer, llo-
guer pisos de 3 hab., ven-
ta (finançament 100%),
de 1, 2 i 3 habitacions.
Raó: 670284619. Immo-
bles procedents d�actius
bancaris.
-------------------------------------
NAU DE 950 m2, total-
ment equipada en llo-
guer al P.I. Campllong de
Balaguer. Tel: 646987349.
-------------------------------------
ES LLOGA pis al c/ Barce-
lona, moblat, ascenssor i
equipat, 4 hab, 2 terrasses.
Raó: 675497518-973446087.
-------------------------------------
ES TRASPASSA perru-
queria a Montgai, 10 anys
en funcionament. Raó:
645917791. Bon preu.
-------------------------------------
ES LLOGA 2n pis gran, c/
Sanahuja, 4 hab., 2 banys,
gran terrassa. Sense cale-
facció ni ascenssor. Raó:
973446129 - 686681562.
-------------------------------------

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. Trucar als telèfons:
973447752-639920281.
-------------------------------------
LLOGUER de locals a Bell-
caire d�Urgell, 55 m2, obra
nova. Més informació al
telèfon: 676996765.
-------------------------------------
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�obra nova, amb
gran terrassa, 3 hab., 2
banys. Raó: 973450051 (tru-
car de 9 a 13.30 h).
-------------------------------------
PAÏSOS CATALANS, es
ven apartament d�obra
nova, 2 hab. Preu: 100.000
e. Raó: 973446011.
-------------------------------------
VENDA o LLOGUER de
pàrkings tancats al c/
Jaume Balmes, 11 de
Balaguer. Raó telèfons:
629310479-629715431.
-------------------------------------

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 LLOGA/VEN pàrking a
l�edifici Molí de l�Esquerrà.
Raó: 645917791.
------------------------------------------
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 apartament a
la Pineda (Salou), davant
del mar, pàrking tancat,
a/a, totalment condicio-
nat. Per setmanes i quin-
zenes. Raó: 639330429.
-------------------------------------

TREBALL
-------------------------------------
SE OFRECE chica
eficiente y responsable
para limpiar hogares,
escaleras, trabajar en
hosteleria, para fregar
platos en fin de semana.
Muy buenas referencias.
Razón: 667370005.
-------------------------------------

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.
Tels:973983167-690921832.
-------------------------------------
PROFESSORA nativa
dóna classes particulars
d�anglès, repassos i clas-
ses de conversa per par-
ticulars o grups. Tel:
650422582.
-------------------------------------

VARIS
-------------------------------------
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.
-------------------------------------

Vota mitjançant la web: www.cerclebalaguer.cat

SI        NO      NS/NC

VENC taules i cadires de
menjador. Telèfon:
973420029.
-------------------------------------
ELENA TAROT 806599592
Visa 972215590 Tornarà?
Trucarà? Quan? Els teus
sentiments. Atiendo
personalmente. Tf 1�16,
Tm 1�53, apdo 596, cod
17080 +18a.
-------------------------------------
LA BOTIGA de confecció
Antonieta Pascual de
Térmens, fa saber a tots
els interessats que ofe-
reix fins el 22 de juny, li-
quidació de vestits i com-
plements de festa i ceri-
mònia a preus de
�remate final�. Obert tar-
des de dimarts a dissab-
tes (ambdós inclosos).
Agraïr la confiança rebu-
da de tots aquests anys.
-------------------------------------

MOTOR
-------------------------------------
OPORTUNITAT es ven
Peugeot 206 HDI comer-
cial, any 2002. Econòmic.
Raó: 973447705.
-------------------------------------

Creus que l�Ajuntament de Balaguer,
degut a la seva greu situació econòmica,

es veurà obligat a retallar la plantilla de personal?
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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 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
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 31 de maig a les 8 de la tarda del 7 de juny ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Comunitats | Pàrquings | Oficicines
Establiments comercials | Col·legis

Bancs | Naus industrials
Neteges fi d�obra

Neteges en general
Vidres | Rètols

Neteja de catifes i moquetes
Poliment i abrillantament de terra

DEMANI�NS PRESSUPOST
al tel.: 687 509 546
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