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 Arran dels esdeveni-
ments produïts aquest dar-
rer mes, sembla que algunes 
persones i fins i tot forces po-
lítiques, econòmiques i soci-
als vulguin tornar a instituir 
la cultura de la POR.  El mot 
cultura, pres, només, com a 
acció de cultivar. Al llarg del 

temps, aquesta estratègia 
va donar els seus fruits. Un 
dels quals, potser el més im-
portant, era tenir atemorit el 
poble, mentre  qui ostentava 
el poder, podia, a més d’opri-
mir-lo, fer i desfer tal com 
volia, sense haver de donar 
explicacions. I ara, desenter-
rant-la, hom pretén aconse-
guir els mateixos efectes que 
en èpoques no tan llunyanes. 
El que obliden és que els ciu-
tadans, per diferents vies, 

s’han pogut cultivar per mit-
jà d’altres àmbits, entre ells 
el món de la informació i de 
la comunicació. I, per tant, ja 
no són tan ingenus. Dit d’una 
altra manera: costa més en-
ganyar-los. Per altra banda, 
cal tenir en compte, també, 
que tot canvi engendra in-
certesa. Però, la maduresa 
inherent en tota persona cul-
tivada, fa que sàpiga enfron-
tar-se a nous reptes i superar-
los. Algú ho posa en dubte?

 Vivim temps estranys. El món que heretem de la 
modernitat es desfà com un terròs de sucre. No és estrany 
que els nostres més grans pensadors no sàpiguen dir-nos 
més que, això s’acaba, que anem a un altre món, però no 
saben a quin ni com.
 Fa anys que teníem davant nostre senyals inequívocs, 
vam veure néixer i desenvolupar les dictadures 
llatinoamericanes. Vam veure a Reagan i Thatcher dur a 
terme polítiques de privatització, desprotegir a la societat 
i afavorir als mercats sense cap escrúpol, uns mercats 
que mai han estat lliures, però vam pensar que això era 
propi dels cicles de la democràcia i que els seus països es 
recuperarien. Vam veure com, després de la caiguda de la 
Unió Soviètica, el complex industrial-militar aixecava un 
gran monstre en els països islàmics perquè no decreixés el 
negoci de la guerra, freda o calenta, tant se val. Vam veure 
a la Xina i a d’altres països desenvolupar-se en base a un 
règim d’esclavitud moderna i ens limitem a escandalitzar-
nos, a queixar-nos de la deslocalització de les empreses.
 Nosaltres, mentrestant, vam ser acollits al balneari 
europeu, on es vivia feliçment i el progrés semblava 
indefinit. I de sobte, un grup d’especuladors adverteixen 
que s’han excedit en les seves apostes i ho han perdut tot. 
Què faran? Esdevenir pobres? Que no s’estengui el pànic, 
aquí hi ha els estats per rescatar. Teòricament els estats 
són sobirans i demòcrates, som nosaltres, però ja fa temps 
que això és una fal·làcia. La democràcia és només formal, 
el poble no pinta res, només escollir entre que l’administrin 
uns o altres, però la caixa està oberta per a rics i bancs.

On va la societat actual?
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 Els propers dies 20 i 21 
d’octubre, Balaguer acollirà 
una nova edició, la XI ena, 
de Firauto, la fira del vehicle 
de segona mà que fou pio-
nera a les Terres de Lleida. 
 L’alcalde de Balaguer, 
Josep Ma Roigé i el regidor 
responsable de Fires, Toni 
Velimelis han presentat el 
nou cartell anunciador del 
certamen, un cartell molt 
dinàmic, amb molt de color 
i una imatge molt potent, 
símbol del monogràfic en 
qüestió. 
 Fi rauto  pretén ser 
un monogràfic que es 
caracteritzi per la qualitat 

dels vehicles presentats, 
t o t a l m e n t  r e v i s a t s  i 
garantits, i d’una qualitat 
excepcional. 
 L’exposició de vehicles 
ocuparà els 4.500 m2 del 
pavelló d’Inpacsa i tota la 
zona d’exterior de davant 
el Pavelló. L’organització de 
la Fira per tal d’aconseguir 
aquest nivell de qualitat a 

Fira de cotxes d’ocasió

l’interior del pavelló cedeix 
als expositors un espai a 
l’exterior per poder exposar 
vehicles més econòmics, 
que no superin els 6.000 € i 
que també són necessaris 
moltes vegades, depenent 
de la seva utilitat en el 
mercat. 
 Firauto pretén afrontar 
aquesta època de crisi 
donant sort ida a tots 
aquests vehicles. Per tal 
de complementar l’oferta 
interior, també hi haurà 
complements per al vehicle 
ubicats al vestíbul del 
Pavelló.
 L’horari de la Fira serà el 
dissabte i el diumenge, de 
10 h a 14 h i de 16h a 20 h i 
l’entrada serà gratuÏta. Un 
any més hi haurà un espai 
pels més petits on podran 
jugar a l’slot amb un circuit 
gegant organitzat pel Club 
Slot Balaguer.

Presentació del cartell de Firauto

En aquests moments el 
recinte d’exposició ja es 
troba al cent per cent 
d’ocupació tant dins 
com a l’exterior

 U n a  q u a r a n t e n a 
d ’ a s s o c i a c i o n s  d e 
caràcter lúdic, cultural, 
esportiu i social es van 
donar cita a la XII Fira 
d’Entitats de Balaguer. 
L’alcalde de Balaguer, 
Josep Maria Roigé; el 
president del consell 
comarcal de la Noguera, 
Pere Prat, i el president 
de la Diputació de Lleida, 
Joan Reñé, van ser els 
encarregats d’inaugurar  
el certamen, organitzat 
per  l ’Associació de 
Dones d’Almatà.
 L’objectiu d’aquesta 
fira és donar a conèixer la 
feina que fan les entitats 
de la ciutat i comarca, 
contribuint així al seu 
reconeixement social 
i a l’augment del seus 
d’associats.
 A banda de la mostra 

al voltant de la plaça del 
Mercadal, durant el dia 
també hi va haver ball 
de bastons, tallers de 
cocktails, jocs infantils, 
danses i sardanes.
 D u r a n t  l ’ a c t e 
d’inauguració, Roigé 
va agrair la tasca que 
fan les entitats “perquè 
arriben on no ho fa 
l’administració”. “Que 
aquesta  fes ta  hagi 
arribat al dotzè aniversari 
demostra que Balaguer 
té una societat civil molt 
sana”. 

Una quarantena d’entitats i 
associacions exposen la seva 
activitat al Mercadal

Acte d’inauguració de la Fira d’Entitats

La Fira d’Entitats va 
ser inaugurada per 
l’Alcalde, i els presi-
dents del Consell i de 
la Diputació

La Fira de cotxes d’ocasió Firauto es
celebrarà els propers dies 20 i 21 d’octubre 
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Enderroc controlat d’una gran roca que 
amenaçava perill, al carrer Giradeta

 Treballadors de la bri-
gada municipal de l’ajun-
tament de Balaguer van 
fer caure de forma contro-
lada una roca de grans di-
mensions que amenaçava 
en desprendre’s al carrer 
Giradeta. L’actuació, va 
obligar tallar el carrer a la 
circulació mentre va durar 
l’operació.
 Durant una inspecció 
rutinària a les xarxes de 
protecció de les vessants 
dels tossals de Balaguer, 
els tècnics municipals van 
detectar una esquerda im-
portant en una roca de 
grans dimensions a l’altura 
del carrer Giradeta.Giradeta

El Passeig acull el Mercat de la Terra 
tots els darrers diumenges de mes
 El diumenge dia 30 de 
setembre, va iniciar-se el 
Mercat de la Terra Slow Food 
a les Terres de Lleida. Es farà 
cada últim diumenge de mes 
a Balaguer, al Passeig de 
l’Estació de les 10 del mati, 
fins a les 14 h del migdia.
 Seguint la línia establerta 
en la Fira d’Alimentació i 
Salut, aquest, és un Mercat 
d’aliments de proximitat, 
ecològics i de temporada, 
que atendran el propis pro-
ductors.

Tècnics municipals van descobrir una esquerda
important en una de les roques de grans dimensions

Mercat de la Terra

 Balaguer és des del 
passat dijous, un territori 
català lliure. Així ho va 
acordar el ple municipal, 
després que CiU i ERC 
donessin suport a una 
moció que també insta 
al president de la Gene-
ralitat i al Parlament de 
Catalunya que surtin de 
les eleccions del 25 de 
novembre a convocar 
un referèndum per què 
el poble català pugui 
decidir lliurement sobre 

la creació d’un estat pro-
pi. Amb aquest acord, 
Balaguer s’ha conver-
tit, juntament amb Les 
Borges Blanques, en la 
segona capital lleida-
tana en aprovar aquest 
document.
 La moció, que va ser 
tramitada d’urgència, 
v a  s e r  p r e s e n t a d a 
conjuntament per CiU i 
ERC. ICV i el PSC es van 
abstenir en la votació 
i el PP hi va votar en 
contra .  Després  de 
la votació, l’alcalde, 
Josep Maria Roigé, va 
anunciar que la bandera 
catalana i l’europea, un 
cop se n’hagi comprat 
una, onejaran de forma 
permanent al balcó de 
l’ajuntament.

El Ple de l’Ajuntament
declara Balaguer com un
territori català lliure

Ajuntament de Balaguer

És la segona capital 
comarcal de les
Terres de Lleida, 
després de les Borges 
Blanques
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 El Pla de Desenvolu-
pament Comunitari de 
la Noguera va celebrar el 
passat divendres el seu 
sisè aniversari amb un 
acte al Consell Comarcal 
de la Noguera que va 
servir per fer un balanç 
d’aquests primers anys de 
funcionament i definir les 
línies de treball de cara al 

futur. L’acte va comptar 
amb la presència de 
l’alcalde de Balaguer, Josep 
Maria Roigé, el president 
del Consell Comarcal, 
Pere Prat, i la directora 
general d’Acció Cívica de la 
Generalitat, Violant Cervera, 
a banda de representants 
de la trentena d’entitats que 
participen en el projecte.
 En total unes 120 
persones van participar 
en la trobada, en la que,  
hi van intervenir els 
responsables tècnics del 
PDC, Carolina Blàvia i Eloi 
Bergós, i diversos membres 
d’entitats.

El Pla de Desenvolupament 
Comunitari de la Noguera 
celebra el sisè aniversari

Trobada del PDC

Unes 250 persones 
van desplaçar-se a 
Barcelona, el passat 
11 de setembre, per 
participar a la Marxa

45 persones participen al Seminari sobre 
creació d’empreses innovadores del CEI

 Balaguer va estrenar  
el Centre d’Empreses In-
novadores (CEI) amb un 
seminari sobre creació 
d’empreses innovadores. 
L’edifici, ubicat al centre 
històric de la ciutat, dispo-
sa en aquesta primera fase 
de 400 metres quadrats 
distribuïts en tres locals. 
El pressupost d’aquesta 
primera fase ha estat de 
779.652 euros, finançat pel 
FEDER, la Diputació de 
Lleida i l’Ajuntament.
 El seminari, organitzat 
pel CEEI Lleida, ha hagut 
d’ampliar les places fins 
a 45 a causa de l’elevada 
demanda.Centre d’Empreses Innovadores

L’Ajuntament farà un pàrquing públic 
davant la Residència Comtes d’Urgell
 L’esplanada de terreny 
ubicada entre els carrers de 
Joan Fuster i Les Escoles de 
Balaguer es transformarà en 
un pàrquing públic i espai 
de passeig pels usuaris de la 
residència Comtes d’Urgell. 
Així ho va anunciar l’alcalde de 
Balaguer, Josep Maria Roigé, 
durant la visita que va fer al 
centre, on va estar acompa-
nyat per la regidora de Serveis 
a les Persones, Rosana Mon-
tané, i pels responsables de la 
residència.

Amb aquest curs, s’inaugura activament el Centre 
d’Empreses Innovadores de la capital de la Noguera

Residència Comtes d’Urgell
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El Centre de Formació d’Adults compta amb 
més de dos-cents alumnes per aquest curs

 El centre de formació 
d’adults de Balaguer ha 
obert les portes amb 217 
alumnes matriculats. Les 
classes s’imparteixen a les 
aules prefabricades ubica-
des al darrera del col·legi 
Gaspar de Portolà.
 Tot i que el centre té ca-
pacitat fins a 295 persones, el 
seu director, Joan Ramon Gi-
ribet, constata que enguany 
hi ha hagut un increment de 
la demanda en els cursos 
d’accés als cicles professio-
nals de grau mitjà i superior, 
tenint en alguns casos llista 
d’espera. En canvi, en els 
ensenyaments bàsics és on 
hi ha les places vacants.Centre de Formació d’Adults

Taller informatiu sobre el nou marc
legal de les treballadores domèstiques
 L’ajuntament de Bala-
guer, amb la col·laboració 
del Consell Comarcal de la 
Noguera i l’Institut Català 
de les Dones, impulsa un 
taller per donar a conèixer 
el nou marc legal de les tre-
balladores domèstiques. 
 La sessió, que es farà el 
proper dilluns 22 d’octubre 
entre les 19 i les 22 hores 
al casal de Lapallavacara. 
Aquest taller, està oberta 
a treballadors, però també 
a les persones que els con-
tracten.
 L’objectiu és millorar 
els drets de la dona tre-
balladora, garantir una 
estabilitat a l’ocupació i 

Hi ha un increment de demanda dels cursos d’accés 
als cicles professionals de grau mitjà i superior

 Balaguer ha estat 
una de les ciutats que 
aquesta setmana han 
participat en la sego-
na Cursa de Transports 
Interurbana a l’Àrea de 
Lleida, impulsada per 
l’Autoritat Territorial de 
la Mobilitat dins de la 
Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura.
 La cursa de trans-
ports és una comparativa 
cívica en què diverses 
persones es desplacen 
simultàniament entre 
dos punts per compa-
rar els temps de viatge, 
costos directes, consum 
energètic i emissions de 

CO2 que generen dos o 
més mitjans de transport 
en el seu recorregut. Des 
de Balaguer van sortir 
dos voluntaris, un en 
cotxe privat i l’altre en 
autobús, fins a Lleida, 
els quals van obtenir uns 
resultats bastant desi-
guals.    
Mentre que el voluntari 
que va viatjar amb el seu 
cotxe va consumir 60,21 
megajoules, es va gastar 
13,91 euros i va emetre 
3.690,89 grams de CO2, 
el que ho va fer en trans-
port públic va consumir 
29,98 megajoules, es va 
gastar 1,10 euros i va 
emetre 1.838,12 grams 
de CO2.
 En canvi, el temps 
de viatge va ser de 34 
minuts pel voluntari que 
va sortir amb el seu cotxe 
i de 66 minuts pel que 
ho va fer en transport 
públic.

Cursa de transports
interurbana entre les ciutats 
de Balaguer i Lleida

Cursa de Transports Interurbana

Estudi comparatiu de 
despeses, i consums 
d’energia i diners
entre el transport 
públic i privat

Lapallavacara

determinar quines són les 
obligacions de la persona 
ocupadora respecte a les 
condicions laborals del seu 

treballador, d’acord amb 
l’Estatut dels Treballadors 
i la normativa que en deri-
va.

B A L A G U E R
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Celebració del 50 aniversari dels
balaguerins nascuts l’any 1962

 Els funcionaris de 
Balaguer, ja siguin de 
l’administració, local, 
autonòmica o estatal, es 
concentren cada diven-
dres, a partir de les 12 del 
migdia, i durant uns mi-
nuts, al davant de l’Ajun-
tament de Balaguer, a 

la Plaça del Mercadal, 
vestits de negre, per tal 
de protestar per les re-
tallades que ha sofert el 
sector públic durant els 
darrers dos anys.
 Les concentracions 
s’organitzen amb el nom 
de “Divendres negres”.

“Divendres negres” en contra de 
les retallades al sector públic

Concentració davant de l’Ajuntament

Balaguer

 El proper 27 d’octubre 
es celebrarà la Festa dels 
balaguerins que enguany 
fan 50 anys.
 La Trobada començarà 
amb una visita a l’Arxiu de 
Balaguer i al Museu de la 
Noguera, i posteriorment 
seran rebuts per l’Alcalde 
de la ciutat, i es faran la 
fotografia de grup.
 Al vespre faran un sopar 
a Lapallavacara, seguit 
d’un servei de bar i una 
discomòbil.
 Una de les anècdotes 
de la trobada d’enguany, 
és que coincideix amb el 
50 aniversari del popular 
“Donut” de la marca Panri-
co, i que la casa comercial 
ha ofert el tradicional pro-
ducte alimentari a tots els 
participants a la Festa, de 
manera gratuïta.

La Festa es celebrarà el proper 27 d’octubre amb 
una visita cultural a l’Arxiu i al Museu, una recepció 
a l’Ajuntament i un sopar a Lapallavacara
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El Centre d’Observació de l’Univers
presenta un nou catàleg d’oferta Educativa

 El Centre d’Observació 
de l’Univers del Montsec 
(COU) oferirà aquest curs 
acadèmic una cinquantena 
d’activitats diferents des-
tinades als alumnes dels 
centres docents, una xifra 
que suposa doblar les que 
venia albergant fins ara.
 Es tracta d’un programa 
complet d’activitats didàc-
tiques, complementari a la 
tasca educativa dels centres 
escolars, que, per primer 
cop, cobreix tots els nivells 
de formació, des d’Educació 
Infantil fins a Batxillerat, de 
forma específica per a cada 
cas.

 L’oferta anterior, que ha-
via anat a càrrec del Camp 
d’Aprenentatge del Montsec 
(en base a un conveni amb 
el departament d’Educació) 
i del propi COU, es centrava 
principalment en els nois 
i noies de segon cicle de 
Primària en endavant i no 
contemplava sistemàtica-
ment tots els nivells. A partir 

Catàleg d’oferta educativa del COU

d’ara serà el COU l’encarre-
gat de dur a terme totes les 
activitats. Les activitats són 
de tres tipus: Sessions de 
planetari a l’Ull del Montsec, 
amb projeccions d’un total 
de 13 espectacles diferents 
adequats a les edats dels 
alumnes i amb observacions 
del cel en directe.
 Observacions al Parc de 
Telescopis, centrades en el 
sol i els objectes més desta-
cats de la nit.
 Diversitat de tallers per a 
cadascun dels nivells educa-
tius que endinsen de forma 
pedagògica els alumnes en 
els àmbits relacionats amb 
l’astronomia i amb altres 
elements propis de la serra 
del Montsec.
 Les activitats tenen una 
durada de 45-50 minuts i es-
tan realitzades per monitors 
formats i especialitzats en 
astronomia.

Acte de presentació del catàleg d’activitats educatives

Amb una cinquantena
d’activitat, duplica 
l’oferta educativa
adreçada als alumnes 
dels centres docents

 La Fira de la Màgia 
de Montgai, Montgai 
Màgic, celebrarà la seva 
quarta edició els propers 
dies 5, 6 i 7 d’octubre 
amb la presència de 
més de mig centenar de 
mags amateurs. Entre 
les novetats d’enguany 
destaca la introducció de 
dos intèrprets de llengua 
de signes en mit ja 
dotzena d’espectacles, 
així com la celebració 
del primer concurs de 
màgia close-up (d’aprop) 
i del segon concurs de 
màgia general. 
 El divendres al matí 
tindrà lloc una sessió 
de màgia adreçada 
a  p e r s o n e s  a m b 
discapacitat agrupades 
a la federació ALLEM. 
Uns 200 joves i monitors 

d ’ u n a  d e s e n a  d e 
centres gaudiran d’una 
xocolatada, d’un taller de 
màgia a càrrec del Mag 
Nani i de l’Associació de 
Mags i Il·lusionistes de 
Lleida (AMIL).
 Com és habitual, 
Montgai comptarà durant 
tot el cap de setmana 
amb l’actuació de més 
de mig centenar de mags 
procedents de diferents 
punts de l’Estat espanyol, 
amb edats compreses 
entre els 12 i els 78 anys.

Montgai s’omplirà de màgia 
durant tot el cap de setmana 
amb més de 50 mags

Montgai Màgic

Montgai Màgic es 
 celebra els dies 5, 6 i 
7 d’octubre als
diferents carrers i 
places del poble
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Inauguració de l’ampliació de
l’excavació efectuada al Pla d’Almatà

 E l  p a s s a t  1 2  d e 
setembre va tenir lloc la 
presentació oficial de la 
Comarkalada, Trobada 
Jove de la Noguera, que 
tindrà lloc aquest cap 
de setmana del 6 i 7 
d’octubre al municipi de 
Ponts.
 L’acte de presentació 
va anar a càrrec del 
regidor de joventut de 
l’Ajuntament de Ponts, 
Eduard Piñol; el president 
del Consell Comarcal 
de la Noguera,  Pere 
Prat; de la consellera 
de Joventut del Consell 
C o m a r c a l ,   S ò n i a 
Valero; i de diferents 
membres de les entitats 
col·laboradores amb la 
Festa Major Jove de la 
comarca de la Noguera.
 L a  C o m a r k a l a d a 
arriba enguany a la seva 

setena edició. 
 A n t e r i o r m e n t 
Térmens,  Bel lcaire , 
Artesa de Segre, Ivars 
de Noguera, Penelles 
i les Avellanes havien 
estat les poblacions 
que van acollir aquesta 
trobada dels joves de la 
Noguera. 
 Entre les diferents 
activitats que es duran 
a terme durant aquesta 
Comarkalada destaca la 
Fira Jove que girarà al 
voltant del lema «Mites, 
manies i llegendes del 
meu poble».
 Els organitzadors 
c o m p t e n  a m b  l a 
participació de milers de 
joves de la comarca, que 
convertiran el municipi 
amfitrió en el punt de 
trobada del jovent de la 
Noguera.

Tot és a punt per a la Festa 
Major Jove de la Noguera, la 
Comarkalada 2012, a Ponts

Penelles, Comarkalada 2011

 Coincidint amb la ce-
lebració de les Jornades 
Europees del Patrimoni 
2012, Balaguer ha inaugu-
rat l’ampliació del parc ar-
queològic del Pla d’Almatà 
aquest passat diumenge 30 
de setembre. 
 En aquest jaciment 
d’època andalusina s’hi 
poden veure dues cases 
més, batejades amb el 
nom de la casa del músic, 
perquè a dins s’hi va trobar 
una petita darbuka o tabal 
de ceràmica, i la d’Abd al-
Hamid al-Balagi, batejada 
així en memòria d’un dels 

savis i científics balaguerins 
que va  abandonar  la 
ciutat amb la reconquesta 
cristiana a principis del 
segle XII.
 Amb aquestes ja són tres 
els habitatges recuperats, 
així com un tram de carrer.
 E l  n o u  r e c o r r e g u t 
compta  amb p la fons 

Les dues noves cases incorporades

explicatius que narren 
diferents aspectes de la 
vida a la ciutat andalusina: 
cultura, ordenació dels 
espais domèstics, dieta i 
paisatge que completen 
els ja existents, en els quals 
es parlava de la família i 
del paper de les dones en 
aquella societat.
 La directora del Museu 
de la Noguera, Carme Alòs, 
va estar l’encarregada 
de conduir als visitants 
pel nou recorregut. Alòs 
va recordar que el Pla 
d’Almatà, és  el jaciment 
islàmic més important 
de Catalunya. Aquesta 
restauració i adequació, 
han estat finançades per 
la Diputació de Lleida, 
amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Balaguer 
i  e l  Depar tament  de 
Cultura de la Generalitat 
de Catalunya.

Josep Ma Solé i Sabaté, director de l’IEI, a l’acte inaugural

L’acte inaugural va
estar presidit pel
director de l’Institut 
d’Estudis Ilerdencs,
Josep Ma Solé Sabaté
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Tartareu va inaugurar el seu nou
Centre de Dinamització del Patrimoni

 El passat mes d’agost 
l’associació de dones La 
Clau de Menàrguens van 
organitzar la cinquena 
edició del Sopar-festival 
Escala H-fi. 
 Hi varen haver un 
centenar de participants 
entre quitxalla, joves i 

grans. Al sopar hi varen 
assistir unes 320 perso-
nes.
 Cada any aquest 
esdeveniment popular 
e s t a  m é s  a r r e l a t 
i  porta un estiu molt 
entretingut a la població 
de Menàrguens.

320 persones al sopar i Scala 
& Hifi de Menàrguens

Festival de Menàrguens

Inauguració del Centre de Dinamització

 El passat dissabte es 
va inaugurar el Centre de 
Dinamització del Patrimoni 
Històric, Natural i Rural 
a Tartareu, a càrrec de la 
Subdirectora General de 
planificació rural, Laura 
Dalmau. 
 Aquest edifici està ubicat 
a l’antiga escola. L’edifici 
consta de tres plantes; el 
contingut  de la primera 
versa sobre  paleontologia 
i orígens de la terra,  a la 
segona hi ha l’exposició 
sobre  la  p reh is tòr ia , 
amb representació de 
la Cova Joan d’Os,  una 
exposició sobre l’època 
andalusí, la construcció 
moderna i l’ermita de Sant 
Miquel. La tercera planta 
està destinada a sala de 
projeccions i la celebració 
d’actes.

El nou Centre explica la paleontologia i orígens de la 
terra, la prehistòria i una part de l’època andalusina 
i de l’ermita de Sant Miquel
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 Quatre amics, dos nois 
i dues noies nascuts el 
1920, creixen junts al barri 
obrer de la Barceloneta. 
Comencen a descobrir el 
món en un ambient humil 
i llibertari, i la proclamació 
de la República els hi obre 
un amplíssim horitzó de 
possibilitats, il·lusions i 
esperances. Però la Guerra 
Civil i la posterior repressió 
franquista ho estronquen 
tot. La vida de tots quatre i 
de les seves famílies queda 
marcada per l’impacte 
d’uns fets històrics que 
influeixen d’una manera 
especialment tràgica 
en la relació d’amor i 
d’amistat entre els dois 
nois, Germinal i David.
 Reconstrucció vivís-
sima d’un període sovint 
mal explicat.

L’estiu de la pluja
Autor: Robert Saladrigas
Gènere: Novel·la

 La Mariona Saravia, 
filla, germana i néta 
d’arquitectes de prestigi, 
té trenta-set anys, i viu i 
treballa a Nova York com 
a directora d’audiovisuals. 
La mort recent de l’àvia, 
a qui ella sempre ha 
admirat pel seu coratge, i 
el diagnòstic d’un càncer 
al seu pare la forcen a 
tornar a Barcelona. Les 
circumstàncies familiars, 
però, i les seves pròpies, 
han canviat molt des que 
va marxar. Aviat s’adona 
que ha mantingut un tracte 
massa distant i superficial 
amb els seus. Amb el 
rerefons d’un desassossec 
d’una relació sentimental 
que trontolla, la Mariona 
aprofitarà uns dies d’estiu 
per mirar d’esbrinar d’on 
ve, qui és i què l’espera.

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

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

Memòria d’uns ulls 
pintats
Autor: Lluís Llach
Gènere: Novel·la

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

Indesinenter
Llis com el marbre llis de mà de l’artista,
com el pur safir que esdevé miratge,
com un déu estrany, com un bell collage,
destrament ungit definint la vida. 
Textures lilàcies, colors cridaners, 
tons i llums innates, com el cel de clares, 
conjucció enigmàtica, submisa i salvatge. 
Tot això i molt més, en un ritme llest, 
dimensió difusa de l’ambigu tot plegat,
perfecte però,  que atreu i distreu 
temps i soledats. Heus aquí raons:
Perfils allargassats, esvelta agilitat
d’aires elàstics, que omplen els pantalons,
sense fer cap bossa, sense fer cap bony,
fent mirar els que passen. Que curiosos som!

 Desembre de 1944. 
L’Exèrcit Roig està a punt de 
tancar el setge a Budapest. 
Tot just dos dies abans 
de Nadal, l’Erzsébet, una 
noia de vint-i-cinc anys 
protegida per una identitat 
falsa, aconsegueix trobar un 
amagatall per al seu pare, 
un científic cèlebre, ja vell, 
perseguit pels esquadrons 
feixistes. Ella s’amagarà 
als soterranis de l’edifici 
on viu, amb molts dels seus 
veïns, i allà sobreviurà a les 
tensions desagradables 
i les condicions de vida 
infrahumanes durant 
quatre l larguíssimes 
setmanes, mentre a sobre 
seu es lliura una batalla 
sagnant. Testimoni punyent 
i commovedor de l’horror 
que una ciutat va viure 
durant el setge soviètic.

Liberación
Autor: Sándor Márai
Gènere: Novel·la
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Golejadors del 
C.F. Balaguer

Classificació
Tercera Divisió
1. Cornellà ....................18
2. Olot ...........................16
3. Pobla Mafumet .......13
4. Europa ......................11
5. Figueres ...................10
6. Rapitenca ...................9
7. Manlleu ......................9
8. Santboià .....................9
9. Castelldefels ..............8
10. Vilafranca .................8
11. Gavà ..........................7
12. Rubí ..........................6
13. Vic .............................6
14. Gramanet .................6
15. Vilassar ....................5
16. Montanyesa .............5
17. Palamós ...................4
18. Jupiter ......................4
19. Balaguer ................. 4
20. Terrassa ....................3

1. Sergi Galceran 2
2. Adrià De Mesa 1
3. Iban Parra ....... 1
4. Xavi Gracia...... 1

...... Amb gols d’Iban 
Parra, Sergi Galceran 
i Xavi Gràcia, el Bala-
guer va aconseguir la 
seva primera victòria 
de la temporada, el 
passat dissabte al Mu-
nicipal de la capital de 
la Noguera, davant el 
Figueres.
.............................. E l s 
balaguerins, que en 
els 5 primers partits 
només havien aconse-
guit marcar dos gols, 
van trobar porta amb 
més facilitat, trencant 
una ratxa negativa de 
mals resultats.
.....................Aquesta 
victòria els treu de la 
cua de la classificació 
de la Tercera Divisió.

Iban Parra

El C.F. Balaguer aconsegueix la seva 1a 
victòria davant el Figueres, 3-2

FUTBOL>> Van haver 
d’esperar al temps de 
descompte per poder
veure com els tres punts 
es quedaven al Municipal

23/09/2012

CORNELLÀ 1
BALAGUER 0

 El Balaguer de Juanjo 
Tenorio va aconseguir, el 
passat dissabte 29, la pri-
mera victòria de la tempo-
rada, en la sisena jornada 
del campionat de lliga, 
després de 4 derrotes i un 

rins anaven al descans amb 
un 2-0 al seu favor. Només 
començar la segona part, 
el Figueres va retallar el 
marcador, i al minut 75, 
aconseguia empatar el 
partit, posant la por al cos 
als balaguerins, que veien 
com podien deixar escapar 
un resultat positiu.
 Però quan tothom do-
nava per bó l’empat, una 
incursió de parra a l’interior 
de l’àrea va ser aturada per 
un defensor gironí, i el col-
legiat va assenyalar la pena 
màxima que va ser executa-
da per Xavi Gracia, aconse-
guint que els tres punts es 
quedessin a Balaguer, just 
abans de la parada, de tres 
setmanes del campionat, 
a causa dels partits de la 

empat. La víctima va ser un 
Figueres que ocupa la part 
alta de la classificació, però 
que es va trobar amb un Ba-
laguer necessitat de punts, 
i que va sortir molt posat al 
partit, i de fet, els balague-

Sergi Galceran entre dos contraris

29/09/2012

BALAGUER 3
FIGUERES 2

Els jugadors celebrant el gol d’Iban Parra

selecció catalana amateur, 
en la que hi ha jugadors de 
diferents equips de la Ter-
cera Divisió. El campionat 
es reanudarà el proper 21 
d’octubre.

Propers encontres

21/10/2012 --  17 h
Camp Municipal de

Vilafranca
Vilafranca | Balaguer

-------------------------------------
27/09/2012  --  17 h
Camp Municipal de

Balaguer
Balaguer | Santboià
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El Futbol Sala Balaguer-Cristec perd a la 
pista de Cant Tito Vilanova, per 7 gols a 4

 Primer desplaçament 
dels balaguerins en la 3a 
Divisió Nacional a la difícil 
pista del Cant Tito.
 D’inici tots dos equips 
van sortir amb les idees 
clares i molt ben ordenats 
en defensa el que feia que les 
ocasions de gol fossin esca-
ses i totes les combinacions 
ofensives d’ambdós equips 
acabessin tallades per les 
defenses. En una acció aïlla-
da feia que el local Antonio 
es trobes amb una pilota 
dins de l’àrea i fes pujar l’1 a 0 
al marcador. El partit va con-
tinuar amb la mateixa tònica 
però després d’una jugada 
d’estratègia en un corner 
Josep empatava el partit. El 
Balaguer va pujar la línia de 
pressió i aconseguia arribar 
amb facilitat a la porteria 
local, però la falta d’encert 

Balaguer - Cristec

FUTBOL SALA>> Els balaguerins buscaran, aquest 
dissabte, davant l’Altafulla FS, a partir de les 17 h, al 
Poliesportiu Municipal, la 1a victòria de la temporada 

i l’actuació del porter Galan 
van fer que no es fiques per 
davant en el marcador. Una 
pilota recuperada pel Can 
Tito en el minut 12 va provo-
car un contraatac que culmi-
nava Rojas amb gol i situava 
en avantatge els locals. Tot i 
la insistència dels homes de 
Jaume Canal no va ser fins 
l’últim minut de la primera 
part que Víctor, empatés de 
nou el partit. 

 La  segona part  e l 
Balaguer   amb força 
impresicions en atac que 
provocaven moltes pèrdues 
de pilota i no deixaven que 
es fés amb el control del 
partit. Al final, els locals van 
guanyar 7-4.
 La propera setmana 
rebran la visita de l’Altafulla 
FS, a partir de les 17’00 h, al 
Poliesportiu Municipal de 
Balaguer.

Balaguer-Cristec
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El C.B. Balaguer suma tres victòries en 
els tres primers partits del campionat

 Aquest cap de setma-
na passat quatre neda-
dors del CEN Balaguer 
(Pere Barbosa, Imma 
Torné, Anna Auberni i Nil 
Profitós) han participat 
en la Travessa del Port 
de Barcelona.
 Aquesta prova, té 

un recorregut de 1.000 
metres per als infantils 
i de 3.000 metres per als 
altres.
 Entre els  resultats 
més destacats tenim la 
segona posició de l’Im-
ma Torné en la categoria 
+40.

Imma Torné, segona a la Tra-
vessa del Port de Barcelona

Nedadors del CEN Balaguer

Club Bàsquet Balaguer

 Brillant debut a casa dels 
nois de Balaguer. Els locals 
rebien a l’equip de Santa 
Coloma de Gramanet, sense 
cap referència, al tractar-se 
d’equips que s’enfrontaven 
per primera vegada en molts 
anys.
 Durant  la  pr imera 
part les alternances en el 
marcador foren continues, 
tot i manar quasi sempre els 
locals en el mateix. Així es va 
arribar al descans amb un 
petit avantatge per part del 
Balaguer de només 5 punts, 

cosa que feia pensar en un 
marcador molt ajustat en la 
segona part del mateix.
 Però a la segona part 
els locals van augmentar 
la intensitat en defensa, 
conscients de la importància 
de les victòries a casa, i 
al final del tercer quart ja 

manaven de 14 punts de 
diferència.
 En l’últim quart, els 
jugadors del Santa Coloma 
es van dedicar a aguantar i 
deixar passar el temps, però 
els nois de Balaguer van 
ampliar la diferència fins als 
19 punts del final.

BÀSQUET>> El passat 
dissabte es van imposar 
amb claredat per 79-60 
davant el Santa Coloma 
de Gramanet
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150 atletes van participar a les
diferents proves de la II Milla Urbana

TENNIS>> El pave-
lló polivalent d’Inpacsa 
de Balaguer acull des 
d’aquest curs classes 
de tennis impartides 
pels tècnics del Club 
Tennis Balaguer. Per 
tal d’apropar aquest 
esport als escolars de 

Balaguer, l’ajuntament 
i el club han arribat a 
un acord per usar les 
instal·lacions esportives 
municipals.
 Les classes es faran 
els dimarts i els dijous. 
Els interessats s’han de 
dirigir al Club Tennis.

Cursos de tennis al pavelló 
polivanent d’Inpacsa

Tennis al pabelló Inpacsa

Participants a la Milla Urbana de Balaguer

 Uns 150 atletes de totes 
les edats van participar diu-
menge, a la II Milla Urbana 
Ciutat de Balaguer. En cate-
goria masculina, el vencedor 
absolut a recórrer els 1.609 
metres, va ser Javier Castells 
del Hinaco Monzón amb un 
temps de 4‘46’’ seguit de 
l’atleta del Xafatolls Ramon 
Trullols, que va arribar un se-
gon més tard. El tercer clas-
sificat va ser Albert Torrens, 
també del Xafatolls amb 
5’02’’. El primer atleta local 
va ser Ivan Menchón, quart 
en l’absoluta, amb 5’04’’.
 En categoria femenina, la 
guanyadora va ser Carmen 
Gil del Torrefarrera amb un 
temps de 6’30’’, seguida de 
les dues atletes locals, Neus 
Cerezuela amb 6’35’’ i Cristi-
na Ribalta amb un temps de 
7’07’’.

ATLETISME>> Des dels babis fins als veterans, els 
atletes van gaudir d’una tarda atlètica molt
animada, el passat diumenge 30 de setembre
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Carme Millán, campiona de Catalunya del 
circuit vertical de curses de muntanya

 L’atleta balaguerina Car-
me Millán s’ha proclamat 
campiona de Catalunya Ab-
soluta del circuit Verticals 
de Curses de Muntanya.
 Cal destacar també, 
que Carme Millán va fer un 
meritori tercer lloc absolut 
en la Marató de muntanya 
de 42 quilòmetres de Vila-
ller, amb la participació de 
més de 200 atletes federats. 
En aquesta prova també va 
participar al km. vertical i 
a les proves de velocitat i 
que sumant els punts de 
les tres proves, assoleix el 
segon lloc en els campi-
onats del món de proves 
combinades.Carme Millán

Mireia Santesmasses participa en dues de 
les proves del campionat de Km vertical
ATLETISME>> La Corre-
dora Mireia Santesmasses, 
ha participat en dos de les 
proves del Campionat de 
Catalunya en quilòmetre 
Vertical, que consisteix en 
realitzar un ascens de 1.400 
metres positius amb 4 km 
aproximadament. En les 
dos proves va aconseguir 
rebaixar el record absolut 
femení de la prova. L’atleta 
ja es planteja el circuit com 
a objectiu de cara a la pròxi-
ma temporada 2013.

ATLETISME>> L’atleta balaguerina Carme Millán 
suma un triomf més en el seu ampli palmarès esportiu

Mireia Santesmases

 La prova de BTT, Er-
mitanyos 2012, arriba a 
la seva tretzena edició, 
el proper 21 d’octubre, 
esperant superar els 700 
ciclistes que hauran de 
recórrer els 90 quilòme-
tres de la ruta que passa 
per tres de les ermites de 
la comarca de la Nogue-
ra, amb sortida i arribada 
des de Balaguer.
 A partir de les 8 del 
matí, els participants 
es congregaran al parc 
de la Transsegre, i poc 

a poc aniran sortint en 
direcció a la primera de 
les ermites, Cérvoles, al 
terme municipal d’Os de 
Balaguer i que es troba 
a 23 quilòmetres de la 
capital de la Noguera. 
Després d’un esmorzar 
a base de pa, embotits 
i torró, els ciclistes con-
tinuaran la ruta cap a 
Vilanova de la Sal, per 
pujar a l’ermita de Mon-
talegre, la segona de la 
ruta. Després de l’habi-
tuallament necessari els 
participants es dirigiran 
cap a Sant Llorenç de 
Montgai, Camarasa, per 
a realitzar l’última de les 
ascensions a l’ermita de 
Sant Jordi.
 Posteriorment la tor-
nada cap al parc de la 
Transsegre, a Balaguer.

La prova ciclista Ermitanyos 
2012 es celebrarà el proper 
diumenge 21 d’octubre

Ermitanyos

CICLISME>>
L’organització espera 
la participació d’uns 
700 esportistes a la 
prova de la Noguera
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Què veurem?
C.G.A.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Moltes vegades tens la 
fulla de paper davant dels 
teus ulls, blanca en la seva 
virginitat, i sembla que no 
saps que hi has d’escriure. 
Quasi es podria preguntar 
quin dret tens per emburtar-
la, i després de pensar-hi en 
surt un que pot servir de 
mig justificant; desprès 
de tants anys d’estar 
amb vosaltres i anar-vos 
confessant petites coses, 
manies i gustos, hauria de 
dir-vos que trobaria a faltar 
aquesta comunicació que 
ara tenim. 
 V i v i m  h o r e s  m o l t 
importants per Catalunya. 
Molts de nosaltres hem 
viscut tots els anys que 
tenim dintre un sistema, no 
vull dir si bo o dolent. Hem 

Independència sí, però...
Rosa Ma Gràcia
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Tots els independen-
tistes catalans, tots els 
r e p u b l i c a n s  e s t e m 
d’enhorabona. Mai aquests 
dos termes havien estat 
tan debatuts, consensuats, 
a c c e p t a t s  i  p a r l a t  
obertament.
 Molts catalans veiem 
factible la independència, 
els números l’avalen, la re-
alitat d’altres nacionalitats 
tant o més petites que Ca-
talunya poden guiar-nos.
 Al planeta hi ha molts 
Estats independents més 
petits que Catalunya amb 
grans i petites economies. 
Els andorrans, els belgues, 
els de la República  Sant 
Marino, els islandesos 

(500.000 habitants) neces-
siten un estat gran que els 
aculli? Mai se’ls passaria 
pel cap.
 Els espanyols continu-
arien essent els nostres 
amics, els nostres veïns, 
com ho són ara els fran-
cesos, els andorrans o els 
portuguesos , i els seguirí-
em comprant i venent com 
ho fem ara.
 Però si aconseguim 
aquesta independència i 
no la vetllem també po-
dem anar a la deriva.
 De què ens servirà 
la independència si no 
allunyem del govern tots 
aquests “xoriços” que du-
rant anys han espoliat les 

arques públiques?, de què 
ens servirà la independèn-
cia si el nostre govern fa 
ulls clucs al diner que fa 
cap als paradisos fiscals?, 
de què ens servirà si te-
nim un govern que retalla 
en sanitat i ensenyament  
mentre els seus membres 
es mantenen sous vitalicis 
d’escàndol, dietes, viatges 
en primera, cotxasssos i 
xofers? de què ens servi-
ran uns polítics que mai 
no es responsabilitzen de 
la mala o bona tasca que 
fan? de què ens servirà si 
continuen donant milions 
i milions d’euros als bancs 
i grans corporacions men-
tre “escanyen” al poble?, 
de què ens servirà si man-
tenim polítics que contri-
bueixen a la crisi traient-se 
la paga de Nadal mentre la 
seva nòmina és de 6.000€/ 
mes?, de què ens servirà 

si el nostre president ha 
de guanyar més que el de 
l’Estat espanyol?. Si conti-
nuem tenint casos com els 
Millet i els Urdangarin tan 
estretament lligats a insti-
tucions públiques, de què 
ens servirà ser indepen-
dents?
 A partir d’ara hem 
d’“esmolar les eines”, pre-
parar-nos perquè no ens 
trobin desprevinguts, que 
ningú no se n’apoderi. 
Serà molt llaminera!
 Cal netejar, cal que la 
política , l’economia i l’èti-
ca vagin de la mà.
 Cal replantejar la polí-
tica de subvencions a par-
tits, sindicats, fundacions, 
empreses i  corporacions.
Cal “mimar” el producte 
d’aquí, el petit empresari 
local que mai no marxarà, 
cal facilitar la feina al pe-
tit emprenedor (impostos, 

nascut, crescut i multiplicat 
seguint unes pautes ben 
normals. Els nostres fills 
han fet el mateix, i veiem 
que potser tota aquesta 
vida pot canviar d’una 
manera total, i sols ens 
queda que desitjar que no 
sigui per sentir-nos millor i 
viure pitjor.
 La Història la majoria 
de vegades és fruit d’un 
c o n s e n s  c o n v i n g u t , 
a excepció d’un procés 
revolucionari. El nostre 
President Artur Mas, crec 
jo, anava per aquest camí. 
Davant del tsunami de la 
manifestació, sense cap 
dubte molt ben muntada i 
“orquestrada”, es va sentir 
somogut en les seves arrels, 
i davant de la negativa a 

parlar de Madrid, va sentir 
la necessitat d’engrandir el 
seu vol, i potser, l’oportunitat 
d’aconseguir quelcom 
més donant per acabat el 
seu mandat. I on només 
es demanava més diners 
(Concert Econòmic), ara ja 
es parla d’autodeterminació 
i de total trencament amb 
Espanya. De moment les 
eleccions una despesa 
més no recuperable, i 
el que vingui darrera un 
gran interrogant damunt 
de tots. Llargs litigis, un 
risc creixent de probables 
governs semblants als que 
hem tingut darrerament 
que malgastaven el que 
no tenien. Doncs ho veig 
molt difícil que CiU es 
pugui  convert ir  en el 
partit hegemònic de la 
Catalunya actual d’una 
forma indiscutible.
 Són presagis incerts 
amb respostes plenes 
d’interrogants. Jo vull 

creure que un home endurit 
amb tot el que ha hagut 
de suportar el Sr. Mas, 
que amb valentia a prés 
mesures impopulars  però 
del tot necessàries, i té el 
valor de convocar eleccions 
ha de tenir molt clara la 
idea de la Catalunya que 
vol. És davant de tot un 
home conseqüent i que 
deu tenir una avaluació 
molt clara dels possibles 
resultats, si no fos així, 
hauria fet un maleït regal 
a tots els catalans.
 Davant  d’un president 
que no enganya i  es 
mostra fidel a la seva 
representativitat, davant 
de la  prepotència  de 
gent que no viuen aquí, 
s ’ha  d ’aplaudir.  Però 
no s’ha d’oblidar que 
les manifestacions no 
legitimen cap acció de 
govern.  Que les  l le is 
aprovades hi tenen la 
signatura de CiU. Que certes 

ruqueries ell ha d’ésser el 
primer de desmentir-les, 
i es pot dir que ja ho fa, 
uns exemples que corren: 
Europa no ens espera, i 
estem veient cada dia la 
seva lentitud i el seu propi 
“galimaties”. La moneda és 
un altres escull. Els lligams 
econòmics, un altre. Les 
jubilacions, un altre. Els 
mercats internacionals 
avui no volen deute català 
ni regalat. On són els diners 
per ficar en marxa aquest 
somni avui per demà?
 Serà forçosament molt 
llarg aquest camí, el futur 
és lent, molt lent! encara 
que no deixi de vindre. Hem 
de veure moltes coses, 
viure molts dies com els 
viscuts, però ara ja sabem 
que tenim un Honorable Sr. 
President.

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

burocràcia....).
 Però també els ciu-
tadans, individualment, 
hi tenim molt a fer. Si el 
nostre diner serveix per a 
comprar producte d’aquí 
farem solvent Catalunya, 
però si continuem com-
prant producte de fora, ens 
continuarem empobrint. 
Si amb el nostre diner no 
contribuïm a crear llocs de 
treball, els haurem d’anar 
a buscar fora de Catalunya 
i els nostres fills hauran de 
marxar com està passant 
ara. Llavors, de què ens 
servirà ser independents?.
Independència Sí, però 
molt a canviar també.

-----------------------------------------
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Dr. Josep Ma Lara Nieto

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

Conferència sobre l’estat actual del
diagnòstic i tractament de la fibromialgia

 L’Associació Catalana 
d’Afectats de Fibromiàlgia 
organitza la conferència: 
«Estat actual del diagnòstic 
i tractament de la Fibromiàl-
gia». Aquesta conferència, 
anirà a càrrec del Doctor 
Lluís Rosselló Reumatòleg 
i Cap clínic de l’Aparell 
Locomotor i de la Unitat 
de FM. Hospital Santa Ma-
ria de Lleida i de Carme 
Campoy, Fisioterapeuta i 
Coordinadora del servei de 
Fisioteràpia i de la Unitat de 
FM. Hospital Santa Maria 
de Lleida, el proper dime-
cres 10 d’octubre a partir 
de les 19 hores al Consell 
Comarcal de la Noguera.Consell Comarcal de la Noguera

David Marquina presenta la seva
exposició “Disorder” a Lapallavacara

La conferència correrà a càrrec del Dr. Lluís
Rosselló i la Fisioterapeuta Carme Campoy

“Disorder”, una de les obres de David Marquina

 El proper dissabte 
13 d’octubre, i al Pavelló 
Molí de l’Esquerrà, es 
celebrarà el II Campionat 
de Botifarra “Ciutat de 
Balaguer”, a partir de les 

3 de la tarda.
 Al finalitzar el cam-
pionat, hi haurà una bo-
tifarrada per a tots els 
assistents.
 Qui es vulgui apun-
tar pot contactar amb: 
6 9 9 6 4 6 8 5 6  ( Pa c o )  i 
657222010 (Sisco). Per 
participar-hi, els concur-
sants hauran d’abonar 30 
euros per parella i hi hau-
rà importants premis per 
a les primeres parelles 
classificades al concurs.

El Molí de l’Esquerrà acollirà 
el segon concurs de Botifarra 
el proper 13 d’octubre

Concurs de Botifarra

Aquest any es celebra 
el II Campionat de 
Botifarra, després de 
la bona acceptació de 
l’any passat

 Del 15 d’octubre al 2 de no-
vembre, Lapallavacara acollirà 
una exposició del balaguerí 
David Marquina, titulada amb 
el nom de “Disorder”. Aquesta 
exposició, és un recull d’algu-
nes de les obres de l’artista 
local, amb una sèrie d’il·-
lustracions i dissenys que re-
flexen pensaments de diferent 
temàtica. David, dissenyador 
gràfic de Dossier P&M, l’any 
2009 ja va fer la seva primera 
exposició “Livin’ on my own” 
a l’Oficina Jove.
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Lluís Garrofé i Jaume Brescó culminen 
l’ascenció als 162 tres mils del Pirineu

Lluís Garrofé i Jaume Brescó a la festa de celebració

Lluís Garrofé i Jaume Brescó

Els dos montanyencs 
van rebre el piolet de 
Juli Solé, que només 
han obtingut una
dotzena de persones 

Unes 50  persones es 
van congregar el passat 
dissabte dia 22 de setembre 
al cim del Mulleres (pels 
aigualluts) per fer el traspàs 
del piolet de Juli Solé 
Santaló que té incrustat les 

plaques del que ha fet tots 
els 3000’s del Pirineu de la 
llista d’en Feliu a Jaume 
Brescó i Lluís Garrofé. 
 Després del cim es 
va fer al convent de les 
Avellanes un sopar al qual 
van assistir companys 
dels Centre Excursionista 
de Balaguer, del Centre 
Excursionista de Lleida, 
així com amics i familiars 
tant del Lluís com del 
Jaume, que els van voler 
acompanyar en aquesta 
cita tan important. 
 Lluís Garrofé i Jaume 
Brescó han coronat el total 
de 162 cims de més de tres 
mil metres dels Pirineus, fet 
que només han aconseguit 
una dotzena de montanyers 
al llarg de la història.

 El Balaguer Villart 
L o g í s t i c  v a  i n i c i a r 
l a  t e m p o r a d a  a  l a 
Superdivisió Femenina 
amb una victòria clara 
sobre l’equip donostiarra 
Atlético San Sebastián 
per 4 a 2. Mantenint 
les mateixes jugadores 
que l’any passat, l’equip 
balaguerí no va haver de 
patir massa per guanyar 
un San Sebastián reforçat 
enguany amb la jugadora 
romanesa procedent 
del Cassanenc, Cristina 
Hirici.

L’equip femeni del CTT
Balaguer aconsegueix
guanyar en el primer partit

Club Tennis Taula Balaguer

Les balaguerines es 
van imposar, sense 
problemes, per un 
clar 4-2 a l’Atlètico 
San Sebastián

 L a  b a l a g u e r i n a 
Anna Biscarri va cedir el 
primer encontre davant 
la mallorquina Marta 
de la Vega, una jove 
jugadora integrant de 
la selecció espanyola, 
per 0 a 3. La jugadora 
del Balaguer,  Yanlan 
Li, va posar l’empat al 
marcador guanyant la 
xinesa Jin Zhang per 3 
a 0. La jugadora xinesa 
del Balaguer Tingting 
Wang es va imposar a la 
romanesa Cristina Hirici 
pel mateix 3 a 0. En el 
partit de dobles Wang 
i Li van imposar-se a 
Zhang i Hirici per 3 a 1. 
Anna Biscarri, va perdre 
davant Jin Zhang per 1 
a 3, i finalment Tingting 
Wang va imposar-se 
clarament a Marta de 
la Vega per 3 a 0.
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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.
-------------------------------------
LLOGUER de locals a 
Bellcaire d’Urgell, 55 m2, 
obra nova. Interessats 
trucar al: 676996765.
-------------------------------------
ES LLOGA magatzem de 
21m2 al c/ St. Pere Màrtir, 
preu 90 e/mes. Apar-
taments a Camarasa, 
totalment equipats i amb 
vistes al riu. Pàrking al 
c/ Urgell. Raó telèfons: 
973447752-639920281.
-------------------------------------
ES LLOGA pisos i dúplex 
a Bellcaire, d’obra nova. 
Preu molt econòmic. 
Raó: 973450051 (trucar 
de 9 a 13.30 h). 
-------------------------------------
VENDA o LLOGUER de 
pàrkings tancats al c/ 
Jaume Balmes, 11 de 
Balaguer. Raó telèfons: 
629310479-629715431.
-------------------------------------

PISOS A Balaguer, llo-
guer pisos de 3 hab., 
venta ( f inançament 
100%), de 1, 2 i 3 habita-
cions. Raó: 670284619. 
Immobles procedents 
d’actius bancaris.
-------------------------------------
VENTA DE CASES d’obra 
nova, 150 m2, amb garaig 
i jardí a la Fuliola. Preu: 
170.000 e negociables. 
De particular a parti-
cular. Raó: 653950185-
620287216.
-------------------------------------
LLOGUER i venda de 
pàrkings al c/ Barcelo-
na, número 72 i c/ Sant 
Jaume, número 2. Inte-
ressats trucar al telèfon: 
676116396.
-------------------------------------
VENC local, 100 m2 a 
Balaguer, molt cèntric. 
Baratíssim! Abstenir-se 
curiosos. Raó telèfon: 
696609456.
-------------------------------------
VENTA DE pàrking tancat 
a Balaguer, accés pel c/ 
La Plana, 27 i pel c/ Bar-
celona, 80. Preu: 14.000 
€. Raó: 679606061.
-------------------------------------

ES VEN terreny urbà 
de 800 m2, amb tots 
els serveis a Fontde-
pou (Àger). Zona molt 
tranquil·la. Preu a con-
venir. Ideal per a sego-
na residència. Molt bon 
preu. Interessats trucar 
al telèfon: 646268186.
-------------------------------------
ES LLOGA casa a Os 
de Balaguer, per vacan-
ces i caps de setmana. 
Totalment equipada. 
Molta llum. Capacitat 
per 12 persones. Tel: 
687750253.
-------------------------------------
 ES LLOGA pis al c/ Bar-
celona, 50 1r 1a, moblat, 
ascenssor. Totalment 
equipat, 4 hab., 2 ter-
rasses. Raó: 675497518-
973446087.
-------------------------------------

TREBALL
-------------------------------------
ES DONEN classes par-
ticulars d’anglès, en 
nivells d’estudis de pri-
mària i ESO. Interessats 
trucat al: 647185846.
-------------------------------------

SE OFRECE chica para 
trabajar de auxiliar de 
infermeria en geriatria 
(titulada) o en domicili-
os. Razón: 642245698.
-------------------------------------  
PROFESSORA nativa 
dóna classes de conver-
sa d’anglès, per particu-
lars o grups. Raó telèfon: 
650422582.
-------------------------------------
ES DONEN  classes 
particulars de música 
(especialitat piano i llen-
guatge musical). Raó: 
669117026.
-------------------------------------
SE BUSCAN distribuïdo-
ras/es para la empresa 
de cosméticos AVON. 
Llamar al: 625970564.
-------------------------------------
SE OFRECE chico para 
hacer trabajos varios. 
Razón: 609761092.
-------------------------------------

VARIS
-------------------------------------
VENC taules i cadires de 
menjador. En molt bon 
estat. Raó: 973420029.
-------------------------------------

COMPRO monedes, se-
gells d’Espanya, bitllets 
antics, postals, fotos, 
llibres, publicacions, 
còmics, cromos, llibres 
de Festa Major i Fira 
Balaguer, Grocs (100 
primers números). Qual-
sevol cosa de Balaguer. 
Raó: 676803205.
-------------------------------------
VENDO placas solares 
con todos los accesorios 
para una casa particu-
lar o almacén. Razón: 
973446220.
-------------------------------------
 
MOTOR
-------------------------------------
ES VEN Peugeot 206 
HDI comercial.  Any 
2002. Econòmic. Raó: 
973447705.
--------------------------------------
-------------------------------------
Per anuncis en aquesta 
secció, us podeu adreçar 
a les nostres oficines al 
c/ Sant Lluís, 36-38 altell 
de Balaguer, al telèfon 
973448273 o bé al 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

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 “                                                  diari
19.10 “                      de dill. a div. feiners

SORT.                   DESTINACIÓ              CALENDARI
19.50   PONTS            de dill. a div. feiners
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 

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.

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

De les 8 de la tarda del 4 d’octubre                a les 8 de la tarda de l’11 d’octubre                    SALA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda de l’11 d’octubre a les 8 de la tarda del 18 d’octubre MARCH
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 18 d’octubre a les 8 de la tarda del 22 d’octubre ALDAVÓ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ES VEN
Peugeot 206 HDi

comercial. Any 2002
Econòmic.

Raó: 973 447 705

Farmàcies
ÀGER
AJUNTAMENT                                 973 455004
------------------------------------------------------------------------
ALGERRI
AJUNTAMENT                                 973 426013
------------------------------------------------------------------------
BALAGUER
AJUNTAMENT                                 973 445200
IMPIC                                                  973 446606
URGÈNCIES                                                    112
MOSSOS D’ESQUADRA              973 457700
GUÀRDIA URBANA                       973 450000
CÀRITAS BALAGUER                    973 443320
CONSELL COMARCAL                 973 448933
BOMBERS                                        973 445080
CAP II                          973 446028 / 973 447714
CAP II, DEMANAR VISITES         902 111444
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
JUTJAT N.3                                       973 035900
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 
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