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Què en penseu?

Josep Ma Simon i Auberni
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 L’any passat, per aques-
tes mateixes dates, parlava 
de nedar contra corrent, bo 
i aprofitant la festivitat del 
Sant Crist i allò que explica 
la llegenda. Si hom ho recor-
da, deia que aquella imatge, 
amb la seva  arribada a la 
nostra ciutat, va deixar un 
testimoni de fortalesa, de 

lluita i de sacrifici. Si és vo-
luntat d’una majoria de ciu-
tadans d’aquest país d’anar 
més enllà, aquests valors 
seran del tot necessaris. Cal-
drà ser forts per fer front a 
pors, a mentides o veritats a 
mitges, que, de fa un temps, 
anem rebent. La lluita, de-
sitjo que sols sigui de pa-
raula, serà punyent, perquè 
sembla que algú s’entesta 
a no reconèixer allò que tot 
poble, per petit que sigui, té: 
la seva llibertat. I caldran sa-

crificis. No cal que ho digui 
ningú. Ja ho sabem. Però hi 
estem avesats. Hi ha algú 
que ho posa en dubte? Els 
historiadors diran si ha estat 
aquest ofec  la principal o 
una de les primeres causes 
d’aquest moviment social 
que es plasmà en la darrera 
diada nacional. Ànims! Ah! I 
després de la festa, la nostra 
desitjada i merescuda Festa 
Major, com deia el poeta, a 
continuar lluitant, que “tot 
està per fer i tot és possible”.

 Aquests dies, estem de Festa. Els balaguerins i 
balaguerines celebrem les Festes del Sant Crist. la Festa 
Major de Balaguer. A la revista Groc, també estem de 
celebració, ja que amb aquest número que ara teniu a les 
mans, arribem al número 600. Durant els darrers 25 anys, la 
revita Groc hem estat puntualment, cada quinzena a totes 
les llars de Balaguer i comarca, informant de tot allò que ha 
succeït a les nostres contrades. 600 revistes d’informació 
i entreteniment que ens fan sentir orgullosos de la nostra 
feina, i ens agrada especialment, que aquest número 600 
coincideixi amb el número especial de la Festa Major de 
Balaguer.
 A partir d’aquest dijous i durant tot el llarg cap 
de setmana, els gegants, els concerts, les sardanes, 
l’esmorzar de germanor o els focs ens faran gaudir de la 
nostra festa. Gaudirem amb la família i els amics, i ens 
retrobarem amb veïns i veïnes o companys i companyes 
de classe o de feina que fa temps que no veiem.
 Malauradament, des de fa uns anys segur que moltes 
de les converses que tenim durant la Festa Major giren 
entorn la crisi. I no és per menys. Cada cop més gent de 
Balaguer està a l’atur, i el nombre d’empreses i comerços 
que tanquen és més elevat. 
 Però on no arriben els diners per portar les primeres 
figures del panorama musical, hi pot arribar la imaginació 
i les ganes de participar de la gent de Balaguer. Hem de 
dir que la Festa ha guanyat, i encara ho pot fer més, en 
participació ciutadana.
 Bona Festa Major!!

Bona Festa Major!!
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>> DIJOUS dia 8

09.45 h. Tradicional Ofrena Floral de tots 
els nens i nenes de la ciutat. Trobada 
a la Pl. Mercadal i recorregut fins al 
Santuari, acompanyats pels gegants i 
la Cucafera amb la xaranga Xip Xap.
11.00 h. Ballada de gegants i la Cucafera 
a l’esplanada del Sant Crist i actuació 
del grup Xip Xap.
11.30 h. Ofrena Floral del Club Futbol 
Balaguer.
12.00 h. Campionat local masculí 
i femení de bitlles, organitzat per 
l’Associació de la Gent Gran la Noguera, 
a les pistes de petanca del Molí de 
l’Esquerrà.
12.00 h. Repic general de campanes 
anunciant l’inici de les Festes.
17.00 h. Ofrena Floral de la gent gran, 
organitzada per l’Associació de Gent 
Gran La Noguera, al Reial Santuari del 
Sant Crist.
18.00 h. Ball de la Gent Gran amb 
l’Orquestra Glacé, al pavelló Inpacsa. 
Entrada gratuïta.
19.00 h. Inauguració de l’Exposició “De 
la Terra i dels homes”, fotografies de 
Ton Sirera.
20.00 h. Inauguració de l’Exposició 
“Balaguerins ahir”, retrats de persones 
balaguerines de la dècada del 70 i 
primera meitat del 80 i estampes 
quotidianes de Balaguer d’ara fa 30 
anys, de Josep Ma Astudillo i Benseny a 
la sala d’exposicions de l’Ajuntament.
20.30 h. Pregó de festes, a càrrec de 
Vicenç Partal i Montesinos, director 
de Vilaweb, a la sala d’actes de 
l’Ajuntament. A continuació, Bastoners 
com a inici de les festes a la plaça del 
Mercadal, davant de l’Ajuntament, a 
càrrec del Ball de bastons del Casal 
Pere III de Balaguer.
              >>

Balaguer celebra la Festa Major del 
Sant Crist del 8 a l’11 de novembre

 Del 8 a l’11 de novembre, 
Balaguer reviurà una nova 
edició de la Festa Major de-
dicada al patró de la ciutat, 
el Sant Crist. Des del dijous 
8, amb la tradicional Ofrena 
Floral dels escolars, al San-
tuari del Sant Crist, fins al 
diumenge 11 al vespre, amb 
el ball fi de festa, passant 
pel fabulós espectacle pi-
rotècnic del Castell de Focs, 
a càrrec de la prestigiosa 
Pirotècnia Igual des del 
parc de la Transsegre, i amb 
una gran quantitat d’activi-
tats, actes i esdeveniments, 
culturals, lúdics, esportius, 
socials i religiosos copsaran 

la vida social dels ciutadans 
de la capital de la Noguera, 
durant el llarg cap de set-
mana.
 Seran uns dies d’in-
tenses emocions per als 
balaguerins. Els més petits 
gaudiran de les populars 
firetes i de les diferents ba-
llades de gegants i capgros-
sos, així com els diferents 

Castell de Focs

actes infantils programats.  
 Els joves podran gau-
dir dels diferents concerts 
que s’oferiran diàriament 
a la Carpa Jove, ubicada al 
carrer Noguera Pallaresa, 
mentre que tots els amants 
del ball gaudiran de la mú-
sica amb orquestres durant 
les sessions de ball de tarda 
i nit a l’envelat ubicat al  
pavelló d’Inpacsa.
 A més, els tradicionals 
actes religiosos del dia 9 de 
novembre, Festa del Sant 
Crist, el Concurs Nacional 
de Colles Sardanistes, i la 
gran quantitat d’activitats 
esportives que es presenten 
durant el cap de setmana, 
organitzats pels diferents 
clubs de la ciutat: escacs, 
futbol, bàsquet, tennis tau-
la, pesca, petanca, billar i 
bitlles centraran l’activitat 
esportiva dels dies de la 
Festa Major de Balaguer.

Ofrena floral al Sant Crist

Actes culturals, lúdics, 
religiosos, infantils i 
esportius conformaran 
la programació de la 
Festa major 2012
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>> DIJOUS dia 8

22.00 h. Teatre amb la representació 
de l’obra “El retaule del flautista” a 
càrrec del Grup Escènic Recreatiu 
(GER), al Teatre Municipal, preu 10€.
00.00 h. Nit de Deejay’s: Open Party 
amb Dray Today i Oriol García, a la 
Carpa Jove situada al c/ Noguera 
Pallaresa. Entrada gratuïta.

>> DIVENDRES dia 9

10.15 h. Sortida des de l’Ajuntament de 
la Corporació Municipal cap al Santuari 
del Sant Crist, per assistir a la Missa 
Solemne, acompanyats pels Macers, 
Gegants i Capgrossos i la Banda de 
Música Catalana, de Vilafranca del 
Penedès.
11.00 h. Missa solemne presidida per 
l’arquebisbe, Mossèn Joan Enric Vives, 
al Reial Santuari del Sant Crist.
12.00 h. Inauguració de l’Exposició 
de Pintura, a càrrec de Gabriel Pérez 
Bolaño, a la Sala d’Art 4, situada a la 
plaça Mercadal, 46.
              >>

Sessions de ball amb les orquestres la
Principal de la Bisbal, Montgrins i Metropol

Orquestra Montgrins

Les orquestres que actuaran durant les Festes del 
Sant Crist 2012, oferiran els concerts de tarda, i les 
sessions de ball de tarda i nit

 Com cada any, l’envelat 
situat al pavelló Inpacsa, 
acollirà les diferents sessi-
ons de ball de tarda i nit, així 
com els concerts a càrrec 
de diferents orquestres.
 L’envelat obrirà les se-
ves portes el dijous dia 8 
amb el tradicional ball per 
la gent gran amb l’Orques-
tra Glacé. Divendres 9 l’or-
questra  La Principal de la 
Bisbal amb el concert i les 
sessions de ball de tarda i 
ball de nit.
 El dissabte 10, serà 
l’Orquestra Montgrins, la 
responsable del concert de 
tarda i les dues sessions de 
ball, mentre que l’Orquestra 
Metropol serà qui tancarà 
la Festa amb el Concert de 
tarda ,i una llarga sessió de 
ball, fi de festa, el diumen-
ge.
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>> DIVENDRES dia 9

12.45 h. Ballada de gegants i capgrossos 
a la Plaça Mercadal, davant de 
l’Ajuntament, acompanyats per la 
Banda de Música Catània, de Vilafranca 
del Penedès.
13.00 h. Ballada de sardanes a càrrec 
de la Cobla Principal de la Bisbal, a la 
plaça Mercadal.
17.30 h. Concert de Festa Major amb 
l’Orquestra La Principal de la Bisbal, al 
pavelló d’Inpacsa. Entrada gratuïta.
18.00 h. Cinema amb la projecció de la 
pel·lícula Madagascar 3: de marxa per 
Europa, al Teatre. Apta per a tots els 
públics. Entrada gratuïta.
19.30 h. Ball de tarda amb l’Orquestra 
La Principal de la Bisbal, al pavelló 
d’Inpacsa. Entrada gratuïta.
20.00 h. Cinema comercial amb la 
projecció de la pel·lícula Lo Imposible, 
al Teatre Municipal. Edat recomanada, 
a partir de 12 anys. Preu: 6,5 €.
22.45 h. Cinema comercial amb la 
projecció de la pel·lícula Lo Imposible, 
al Teatre Municipal. Edat recomanada, 
a partir de 12 anys. Preu: 6,5 €.
23.00 h. Ball de nit amb l’Orquestra 
La Principal de la Bisbal, al pavelló 
d’Inpacsa. Entrada gratuïta.
00.00 h. Nit del Jovent amb les actuacions 
de Los Rehenes i Bombo Botraco + 
Deejay’s. A la carpa Jove, al carrer 
Noguera Pallaresa. Entrada gratuïta.

>> DISSABTE dia 10

09.00 h. Torneig infantil d’escacs 
“Memorial Pijuan”, organitzat pel 
Club d’Escacs Balaguer, al casal 
Lapallavacara.
                >>

Les ballades de gegants i actuacions 
infantils omplen la Festa dels menuts
 El proper dijous 8 de 
novembre, els gegants i 
capgrossos de Balaguer 
acompanyaran als escolars 
de la ciutat en l’Ofrena 
Floral, on estaran acom-
panyats per la xaranga i el 
grup d’animació Xip Xap.
 El divendres sortiran a 
partir de les 10,15, acom-
panyant a les autoritats des 
de l’Ajuntament fins al San-
tuari del Sant Crist per anar 
a la Missa, i posteriorment 
faran una ballada des de la 
Plaça de Sant Salvador fins 
al Mercadal, i el diumenge 
11 de novembre sortiran 
altre cop fent un recorre-
gut per diferents carrers i 
places de Balaguer.
 Durant la Festa Major hi 
haurà diferents actuacions 
infantils que començaran 
el dissabte, 10 de novem-
bre, a partir de les 17,30 
hores amb el Grup Gil i els 
Ratataplam, al Pavelló del 
Molí de l’Esquerrà.
 El diumenge 11 de no-
vembre, i al Teatre Munici-
pal, serà la companyia La 
Pera Llimonera amb l’obra 
Tortuga, L’illa d’en Tresot, 
qui farà gaudir els més 
petits.
 Durant els dies de la 
Festa major del Sant Crist, 
també es faran diferents 
projeccions de cinema al 
Teatre Municipal. La pri-
mera serà el divendres 9 
de novembre a les 6 de la 
tarda, amb la projecció de 

Els gegants de Balaguer

El Teatre acollirà diferents actuacions infantils,
projeccions de cinema infantil i comercial i la
representació de l’obra Operetta

la pel·lícula “Madagascar 
3: de marxa per Europa” 
i dues hores més tard, a 
partir de les 8 de la tarda, la 
projecció de cinema comer-
cial amb “Lo imposible”, 
que tornarà a projectar-se 
a partir de les 22,45 hores 

del mateix divendres 9 de 
novembre.
  El dissabte al vespre, 
a partir de les 22 hores, el 
Teatre acollirà la represen-
tació del musical Operetta, 
de la companyia El Cor de 
Teatre.
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>> DISSABTE dia 10

09.00 h. Campionat de petanca, 
modalitat femení i masculí a la pista 
de petanca del Molí de l’Esquerrà i 
esmorzar de germanor pels participants, 
organitzat per l’Associació de Gent 
Gran la Noguera.
09.30 h. Si vols esmorzar bé... vine a 
Balaguer! Tradicional esmorzar de 
germanor amb coca amb samfaina, 
cervesa i sucs de fruita a la plaça 
Mercadal.
10.00 h. Inauguració de l’exposició les 
manualitats de la gent gran, al Casal 
de la Gent Gran. Es podrà visitar el 
dissabte i diumenge de 10-13.30 h i de 
15-20 h.
12.00 h. Lliurament dels premis Ziryab 
amb concert, a càrrec dels alumnes de 
l’Escola Municipal de Música, a la sala 
de Benestar Social al c/ del Miracle.
13.00 h. Lliurament del Premi Encarnació 
Vilà a l’Escola Àngel Guimerà i 
l’Associació l’Estel i els premis escolars 
d’escacs “Memorial Pijuan” a la sala 
d’actes de l’Ajuntament.
              >>

Rehenes, Seguridad Social, HIDF i 
Bombo Botraco a la Carpa Jove

Rehenes a la Carpa Jove

 Durant la Festa Ma-
jor 2012, la Carpa Jove 
s’instal·larà al carrer No-
guera Pallaresa, a la vora 
de la bàscula municipal, 
per tal d’acostar-la a la zona 
de pubs i locals d’oci de la 
capital de la Noguera.
 La carpa obrirà les se-
ves portes el dijous 8 de 
novembre a partir de les 
12 de la nit amb la Nit de 
DJ’s amb Dray Today i Oriol 
Garcia.
 El divendres torna la 
música a la carpa amb 
l’actuació de Rehenes i 
Bombo Botraco i el dis-
sabte acturan els grups 
Seguridad Social i el grup 
local Holidays in the farm, 
i alguns Dj’s.
 Tots els dies l’entrada 
a la Carpa Jove serà gratu-
ïta.

Des del dijous fins diumenge, la Carpa Jove acollirà 
diferents concerts i sessions de DJ’s al carrer
Noguera Pallaressa, junt a la zona d’oci 
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La Plaça del Mercadal acollirà el 51è 
Concurs Nacional de Colles Sardanistes

Concurs Nacional de Colles Sardanistes

Sota les notes de la Cobla Sant Jordi, el concurs es 
farà el proper diumenge 11 de novembre

Alumnes de l’Escola de Música de Balaguer

 Un dels actes més popu-
lars i tradicionals de la Festa 
Major del Sant Crist de Ba-
laguer, que enguany arriba 
a la seva 51ena edició, és el 
Concurs Nacional de Colles 
Sardanistes organitzat pels 
grups sardanistes de Bala-
guer i que acull colles sarda-
nistes d’arreu de Catalunya, 
que acudiran, un any més 
a la Plaça del Mercadal, 
per participar en el darrer 
concurs de la temporada, 
sota les notes musicals de 
la prestigiosa Cobla Sant 
Jordi. El Concurs nacional 
de Colles Sardanistes es 
celebrarà el diumenge 11 a 
partir de les 12 del migdia.

>> DISSABTE dia 10

13.00 h. Lliurament dels premis de 
Petanca i Bitlles, a les mateixes pistes 
de petanca del Molí de l’Esquerrà. 
16.30 h. Simultànies d’Escacs amb la 
gran mestra femenina Ana Matnadze, 
amb un ELO català de 2.500 punts, al 
vestíbul de l’Ajuntament.
17.30 h. Concert de Festa Major amb 
l’Orquestra Montgrins, al pavelló 
Inpacsa. Entrada gratuïta.
17.30 h. Animació infantil amb el grup 
Gil i els Rataplam, al pavelló Molí de 
l’Esquerrà. Entrada gratuïta. Apta per 
a tots els públics.
19.30 h. Ball de tarda amb l’Orquestra 
Montgrins, al pavelló Inpacsa. Entrada 
gratuïta.
22.00 h. Teatre amb la representació 
de l’obra Operetta de la companyia 
El cor de teatre, al Teatre Municipal. 
Preu: 20 euros platea i 18 euros 
amfiteatre.
23.30 h. Gran ball de nit amb l’Orquestra 
Montgrins, al pavelló Inpacsa. Entrada 
gratuïta.
00.00 h. Nit del jovent amb el concert 
del grup Seguridad Social i Holidays 
in the farm + Deejay’s, a la carpa 
jove al c/ Noguera Pallaresa. Entrada 
gratuïta.

>> DIUMENGE dia 11

09.00 h. Concurs de Pesca als marges 
del riu Segre, organitzat per la Societat 
de Pescadors Esportius de Balaguer. 
                         
               >>

El proper dissabte, 10 de novembre, es 
lliuraran els premis Ziryab
 El proper dissabte 10 de 
novembre, dins del marc 
dels actes de les Festes del 
Sant Crist, i a partir de les 
12 del migdia, es lliuraran 
els Premis Ziryab de com-
posició musical i narrativa 
fantàstica breu, a la sala 
d’actes del Departament de 
Benestar Social, del carrer 
Miracle.
 El el concurs hi havia el 
I Premi de Narrativa Fan-
tàstica Breu i el I Premi de 
composició per a conjunts 
instrumentals infantils.
 El lliurament de premis 
estarà acompanyat per 
l’actuació musical dels 
alumnes de l’Escola Muni-

cipal de Música.
 Els premis han estat 
coordinats pel Museu de 
la Noguera, la Biblioteca 

Margarida de Montferrat i 
l’Escola Municipal de Mú-
sica. L’entrada serà lliure 
per a tothom.
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>> DIUMENGE dia 11

10.00 h. Mostra de Bonsais, al vestíbul 
de l’Ajuntament, fins a les 14.00 h.
11.00 h. Final del 5è Campionat de billar 
a tres bandes “Ciutat de Balaguer”, al 
Casal  de la Gent Gran.
11.30 h. Ballada de Gegants i Capgrossos 
acompanyats per la Cucafera i els 
Grallers de Balaguer.
12.00 h. 51è Concurs Nacional de 
Colles Sardanistes, final del Campionat 
de Catalunya Gran Trofeu Ciutat de 
Balaguer, amb la Cobla Sant Jordi a la 
Plaça Mercadal.
17.30 h. Concert de Festa Major amb 
l’Orquestra Metropol, al pavelló Inpacsa. 
Entrada gratuïta.
18.00 h. Teatre infantil amb la companyia 
La pera llimonera i l’obra Tortuga, l’illa 
d’en Tresot, al Teatre. Gratuït.
19.00 h. Ball llarg de tarda-nit amb 
l’Orquestra Metropol, al pavelló 
d’Inpacsa. Entrada gratuïta.
21.00 h. Castell de focs artificials a càrrec 
de la pirotècnia Igual, des dels marges 
del riu Segre.

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

Les Firetes

 El recinte de les firetes, 
ubicat al davant del pa-
velló polivalent a la zona 
d’Inpacsa, omple de llum i 
color la ciutat de Balaguer 
durant la tarda-nit de qual-
sevol dels dies de la Festa, 
i els cavallets, els cotxes de 
xoc, les muntanyes russes i 
el popular tren de la bruixa, 
les tómboles i barraques de 
tir i tot tipus d’atraccions, 
intenten atreure tota aque-
lla gent que es passeja, 
observant els més petits.
 Les f iretes estaran 
instal·lades des del passat 
cap de setmana i fins el 
proper dilluns 12 de novem-
bre. 
 Les diferents parades 
d’artesania  s’instal·laran al 
passeig de l’Estació durant 
tots els dies de la Festa 
Major.

Les diferents parades d’artesania, s’instal·laran al 
Passeig de l’Estació, durant tots els dies de les
Festes del Sant Crist 2012
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Gabriel Pérez Bolaño exposa les seves
pintures a la Sala d’Art-4 de Balaguer

 El divendres dia 9 de 
novembre festa del Sant 
Crist, a les 12 del migdia, 
a la Sala d’Art 4 al seu lo-
cal de la Plaça Mercadal, 
46 baixos, s’inaugurarà 
l’exposició de pintura de 
Gabriel Pérez Bolaño.
 Gabriel Pérez Bolaño, 
va  né ixer  a  Vi lanova 
i  la Geltrú l ’any 1973. 
Llicenciat en Belles Arts 
a la  Facultat  de Sant 
Jordi de la Universitat de 
Barcelona, ja té un camí fet 
amb diverses exposicions 
individuals i col·lectives, i 
ha rebut diversos premis 
que avalen la seva qualitat 
artística.Pintura de Gabriel Pérez Bolaño

Mostra d’una vuitantena de bonsais al 
vestíbul de l’Ajuntament de Balaguer
 Com cada any, el diu-
menge de la Festa Major 
del Sant Crist de Balaguer, 
el Club Bonsai Balaguer 
ens oferirà una magnífica 
Mostra de Bonsais al ves-
tíbul de l’Ajuntament.
 Vora una vuitantena 
d’exemplars dels socis 
del club balaguerí que 
estaran exposats i podran 
admirar-se des de les 10 
del matí i fins a les 2 de la 
tarda, del dia 11 de novem-
bre.

L’exposició s’inaugurarà el divendres 9 de novembre 
a partir de les 12 del migdia, al local del Mercadal

Mostra de Bonsais

 A  p a r t i r  d e  d o s 
quarts de deu del matí 
del proper dissabte 10 
de novembre, i com ja 
és tradicional des de fa 
molts anys, es comen-
çaran a repartir un total 
de més de 200 quilos 
de coca de samfaina 
i 60 quilos de coca de 
sucre, elaborada pels 
pastissers de la nostra 
ciutat, juntament amb 
60 litres de cervesa  i 150 
litres de sucs de fruita en 

el decurs de l’Esmorzar 
de germanor de la Festa 
Major, tot coincidint amb 
la celebració del mercat 
setmanal a la plaça del 
Mercadal.
 Davant de la Casa 
Consistorial s’ubicaran 
les taules de repartiment 
de la coca i de les begu-
des, que seran servides 
per treballadors munici-
pals.
 L’esmorzar està obert 
a tothom, especialment 
als comarcans que assi-
teixen al mercat dels dis-
sabtes, fent bona aquella 
dita de “Si vols esmorzar 
bé, vine a Balaguer” que 
va sortir per esborrar 
una dita anterior que  
deia “Si vas a Balaguer, 
esmorza primer”.

“Si vols esmorzar bé... vine 
a Balaguer!”, el dissabte al 
matí a la Plaça del Mercadal

Esmorzar de germanor

Es repartiran 200
quilos de coca de 
samfaina, de sucre, 
cervesa i sucs de
fruita per tothom
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Firauto ven el 20% dels vehicles
exposats durant el cap de setmana

 Firauto Balaguer 2012 
ha aconseguit despatxar un 
20% del producte exposat, 
segons es desprén de les 
dades revisades i  facilita-
des pels expositors de la 
Fira celebrada els passats 
dies 20 i 21 d’octubre.
 Els responsables del cer-
tamen calculen que hi van 
passar unes 4.200 persones i 
que es van vendre quaranta 
vehicles dels 200 que hi ha-
via en exposició. “Una de les 
xifres més altes registrades 
en els 21 anys d’història de 
Firauto” Amb aquesta xifra, 
però, cal sumar-hi les ven-
des que es tancaran durant 
les properes setmanes.Firauto 2012

Els expositors mostren la seva satisfacció per
l’elevat nombre de transaccions realitzades

 L’ajuntament de Ba-
laguer posa en marxa 
el quart pàrquing pú-
blic, habilitat gràcies a 
la col·laboració público-
privada. 
 La nova àrea d’esta-
cionament està ubica-
da al passeig d’Àngel 
Guimerà, davant de la 
caserna de la Guàrdia 

Civil i permetrà donar 
servei tant als usuaris del 
CAP i de tots els serveis 
públics que es troben 
en aquesta zona, com 
per descongestionar el 
centre històric.
 Així ho va indicar 
l’alcalde de Balaguer, 
Josep Maria Roigé, que 
juntament amb el regi-
dor d’Obres i Serveis 
de l’Ajuntament, Miquel 
Vendrell ,  van visitar 
aquest nou espai.
 El nou pàrquing del 
Passeig Àngel Guimerà 
tindrà capacitat per po-
der aparcar una trentena 
de vehicles.

Balaguer estrena un nou 
aparcament al passeig Àngel 
Guimerà, per 30 vehicles

Nou pàrquing al carrer Àngel Guimerà

El nou aparcament 
ubicat davant de la 
Guàrdia Civil, té
capacitat per una 
trentena de vehiclesEl Casal de la Gent Gran ret homenatge 

als que enguany han fet 85 anys

Acte d’homenatge

 El casal de gent gran de 
Balaguer va retre homenat-
ge als usuaris que enguany 
compleixen 85 anys.
 A l’acte hi van assistir 
l’alcalde  Josep Maria Roi-
gé; el delegat dels serveis 
territorials de Benestar 
i Família, Joan Saura; la 
consellera comarcal Con-
cepció Cañadell; el pre-
sident de l’Associació de 
Gent Gran, Isamael Orús; 
la responsable del centre, 
Laia Pérez, i el president 
de l’Associació Residència 
Geriàtrica Sant Domènec, 
Jaume Carcasona.
 E l s  h o m e n a t j a t s 
d’aquest any van ser Carme 

Aige, Samuel Llovet, Cres-
cencio González, Josep 
Puigpelat, Jovita Solsona, 

Emilio Vidao, Guadalupe 
Gregori, Enric Tobeña i 
Rosa Mata.
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El projecte Bruixola s’estén arreu dels 
pobles de la comarca de la Noguera

 El passat dissabte 20 
d’octubre va començar una 
nova edició del projecte 
Brúixola de l’Oficina Jove 
de la Noguera.
 El territori s’ha dividit 
en 5 zones, corresponents 
a Albesa, Artesa de Segre, 
Castell del Remei, Ponts 
i Tartareu, entre els quals 
s’han repartit els 40 joves 
d’entre 18 i 35 anys que hi 
participen.
 En la primera fase del 
projecte, els participants 
han adquirit coneixements 
sobre els diferents atrac-
tius turístics, històrics i 
naturals del seu municipi i 
dels municipis veïns. Projecte Brúixola

20 persones han participat al Curs de 
Creu Roja, sobre maneig del bestiar 
 Creu Roja a La Nogue-
ra ha realitzat un Curs de 
Maneig del Bestiar durant 
aquest mes d’octubre amb 
participants dels Progra-
mes d’Ocupació, que tenen 
l’objectiu d’afavorir l’auto-
nomia de les persones atu-
rades. En el curs s’hi han 
inscrit 20 persones que han 
adquirit coneixements bà-
sics de maneig d’animals 
de granja, impartits per 
professionals qualificats 
del sector.

Hi participen una quarantena de joves de diferents 
pobles de la comarca d’entre 18 i 35 anys d’edat

Curs de maneig del bestiar

 L’alcalde  Josep Ma-
ria Roigé, i la regidora de 
Serveis a les Persones, 
Rosana Montané, van 
entregar el 26 d’octubre, 
els diplomes acreditatius 
del Curs d’Operacions 
Bàsiques de Cuina, em-
marcat dins del projecte 
Formació Recursos i 

Desenvolupament Actiu 
(Frida).
 En total, hi ha pres 
part catorze persones 
i s’ha comptat amb la 
col·laboració de vuit res-
tauradors, que han obert 
les seves cuines perquè 
els alumnes hi puguin fer 
les pràctiques.

Lliurament de diplomes als 
alumnes del curs de cuina

Lliurament de diplomes
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 L’Associació Resi-
dència Geriàtrica Sant 
Domènec ha celebrat el 
seu 30 aniversari amb 
tot un seguit d’actes, 
com una Missa, una 
dinar de germanor, una 
cantada d’havaneres 
amb “Vent de Ponent”, i 

el tradicional homenatge 
als residents.
 També es va mos-
trar una exposició-venda 
amb diferents treballs 
realitzats pels residents 
i els diners recaptats es 
donaran per la Marató de 
TV3.

La Residència Sant Domènec 
celebra el seu 30 aniversari

Festa de la Residència Sant Domènec

Els balaguerins nascuts l’any 1962 es
troben per celebrar el 50 aniversari
 Els balaguerins nascuts 
durant l’any 1962, van reu-
nir-se el passat dissabte 27 
d’octubre per tal de comme-
morar el seu 50 aniversari.
 Una vuitantena de per-
sones van trobar-se a mitja 
tarda per tal de fer una 
visita guiada al Museu de 
la Noguera, i una visita a 
l’Arxiu Històric. A les 8 de 
la tarda, van ser rebuts per 
l’Alcalde de Balaguer, Jo-
sep Maria Roigé que els va 
obsequiar amb una copa de 
cava, que van acompanyar 
amb els Donuts, que la 
casa Panrico, que enguany 
també celebra el seu 50 
aniversari, va donar per tal 
de celebrar la coincidència 
amb els nascuts al 1962.
 Per acabar la Festa, els 
participants a la Trobada 
van fer un sopar de catering 

Recepció a l’Ajuntament dels nascuts el 1962

al casal Lapallavacara, al 
Centre Històric de Bala-
guer, per tal d’acabar la ce-

Els nascuts l’any 1962, es van trobar per fer una 
visita al Museu, a l’Arxiu, una recepció amb
l’alcalde i un sopar i festa a Lapallavacara

lebració dels seus primers 
50 anys, gaudint d’activitats 
a la seva ciutat.
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Ha finalitzat el primer seminari de
creació d’empreses al CEI Balaguer

 El Servei d’Informa-
ció i Atenció a les Dones 
(SIAD) del Consell Co-
marcal de la Noguera 
i l’ajuntament de Ba-
laguer organitzen als 
centres educatius de 
Balaguer un taller de 
prevenció de la violèn-

cia masclista coincidint 
amb l’exposició itinerant 
‘Violència masclista en 
parella: desmuntem els 
mites’, que forma part del 
catàleg d’exposicions de 
l’Institut Català de les Do-
nes. El primer s’ha fet a 
l’IES Ciutat de Balaguer.

Prevenció de violència
masclista entre els joves

Taller a l’IES Ciutat de Balaguer

Lliurament de diplomes

 L’alcalde, Josep Maria 
Roigé, el regidor de Pro-
moció Econòmica, Toni 
Velimelis, i el vicepresident 
tercer de la Diputació, Pau 
Perdices, van entregar el 
25 d’octubre els diplomes 
als quaranta alumnes que 
han participat en la prime-
ra edició del seminari de 
creació d’empreses al CEI 
Balaguer.
 A causa de l’elevat 
nombre de sol·licituds que 
va tenir aquest seminari, el 
CEEI Lleida i el CEI Balaguer 
han programat una nova 
edició del seminari que 
començarà el proper 29 
de novembre. Les classes 
també es faran els dijous 
de 19 a 21 hores, els dies 
29 de novembre, el 13 i 20 
de desembre i el 14, 24 i 31 
de gener.

Donada la demanda del curs, el proper 29 de
novembre començarà un segon curs destinat als 
joves emprenedors de Balaguer i comarca
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Uns 50 alumnes participen a les Aules 
Universitàries del curs 2012-2013

 Una trentena de per-
sones van participar dis-
sabte passat a Montgai 
en un taller d’elaboració 
de panellets que va or-
ganitzar l’Associació de 
Dones La Colomina. El 
taller va anar a càrrec 
del mestre pastisser 

Pepe Daza. 
 Montgai va celebrar la 
Castanyada el dimecres 
dia 31 d’octubre. Durant 
tot el dia, la ‘Castanyera 
mar xosa’  va vendre 
castanyes a la placeta 
dels jubilats. A la nit, va 
continuar la festa.

Taller de panellets a Montgai, 
a càrrec de Pepe Daza

Taller de panellets

Acte inaugural de les Aules Universitàries

 U n a  c i n q u a n t e n a 
d’alumnes van prendre part 
el passat 27 d’octubre en la 
primera sessió de les Aules  
d’Extensió Universitària per 
a la Gent Gran de la Nogue-
ra, una iniciativa que pretén 
apropar el món universitari 
als majors de 55 anys. Just 
abans de la primera sessió, 
que va anar a càrrec del 
professor Joan Morera, 
es va fer l’acte inaugural 
del curs, en el que hi van 
participar l’alcalde de Bala-
guer, Josep Maria Roigé, la 
vicepresidenta del Consell 
Comarcal de la Noguera, 
Maria Antònia Pubill, el 
director del Servei Educatiu 
de la Noguera, Joan Arjona, 
i l’adjunt al vicerector d’Ac-
tivitats Culturals i Projecció 
Universitària de la UdL, 
Màrius Bernadó.

El passat 27 d’octubre es va fer l’acte inaugural i la 
primera sessió de les Aules d’Extensió Universitària 
de la Noguera, per a majors de 55 anys
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La Noguera se suma al programa
d’inserció dels joves al medi rural

 El Grup d’Acció Local 
Noguera - Segrià Nord, 
en el marc del projecte 
de cooperació catalana 
«ODISSEU: programa per 
al retorn i la inserció laboral 
de joves al medi rural», el 
dia 19 d’octubre va reunir 
a la seu del Consell Comar-
cal la taula de concertació 
territorial amb els diferents 
agents del territori en ma-
tèria de joventut, ocupació 
i promoció econòmica, de 
caràcter públic i privat, 
amb l’objectiu de formular 
un model d’actuació que  
desplegui les accions per 
afavorir la inserció laboral 
dels joves a mig termini.Consell Comarcal de la Noguera

Els Amics de Tragó de Noguera recullen 
firmes per arranjar el camí del cementiri
 L’associació «Amics 
de Tragó de Noguera» tot 
canalitzant la petició de 
molts fills i descendents 
del poble, han iniciat una 
recollida de signatures per 
demanar l’arranjament del  
camí que va des del poble 
d’Alberola fins al cementiri 
de Tragó de Noguera ja que 
esdevé intransitable en èpo-
ca de pluges degut al fang 
que s’hi forma, i dificulta la 
visita als veïns, sobretot el 
dia de Tots Sants.

El programa de cooperació ODISSEU treballa per 
retorn i la inserció laboral dels joves al medi rural

 El 20 de novembre 
de 1959, l’Assemblea 
General de les Nacions 
Unides va aprovar la 
Declaració dels drets dels 
infants i va recomanar 
que a tots els països 

s’instituís el dia 20 de 
novembre com a Dia 
Universal del Nen.
 Des dels  Ser veis 
Socials del Consell Co-
marcal de la Noguera 
i en col·laboració amb 
e l  D e p a r t a m e n t  d e 
Benestar Social i Família i 
l’Ajuntament d’Albesa, es 
va organitzar l’espectacle 
teatre musical infantil 
“Els tres porquets”, a 
càrrec de la companyia 
Dreams Teatre, el passat 
24 d’octubre a Albesa.

El Consell organitza una
actuació infantil a Albesa, pel 
Dia Universal del Nen

Albesa celebra el Dia Universal del Nen

La companyia Dreams 
Teatre va oferir el 
musical “Els tres
porquets”, el 24
d’octubre a Albesa

Camí d’Alberola al cementiri de Tragó
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Inaugurades les Jornades d’Astronomia 
al Centre d’Observació de l’Univers

 El passat divendres 
19 d’octubre unes vint-i-
cinc persones van assis-
tir a la conferència  “Lo 
que nos dicen los fósi-
les” a càrrec de Javier 
Lozano que es realitzava 
a Les Avellanes dins del 
cicle de conferències 

“Testimonis d’un món 
perdut”.
 Ho va organitzar 
la Secció de Geopale-
ontologia de l’Institut 
d’Estudis Ilerdencs de 
la Diputació de Lleida i 
l’Associació Ilerdenca de 
Paleontologia.

Les Avellanes acull una
conferència de paleontologia

Conferència a Les Avellanes

Jornades d’Astronomia

 S’han iniciat les Jor-
nades d’Astronomia que 
es celebren al Montsec 
per tercer any consecutiu. 
Les properes són el 17 de 
novembre i  1 de desembre 
de 2012. En cadascuna de 
les dates es realitzen dues 
conferències a càrrec d’in-
vestigadors destacats en el 
panorama científic català i 
es completa la sessió amb 
una tertúlia amb els assis-
tents a les jornades.
 Enguany les Jornades 
es dediquen a la missió 
espacial GAIA de l’Agència 
Espacial Europea, a just un 
any del seu llançament i 
posada en funcionament.  
G A I A  p r o p o r c i o n a r à 
posicions i  velocitats 
estel·lars amb una precisió 
sense precedents per més 
de mil milions d’estels.

Després de l’èxit de les anteriors, s’han tornat a
repetir i es celebren en tres dissabtes no
consecutius d’aquesta tardor de 2012
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 Quan a l’estudiant de 
literatura Anastasia Steele li 
encarreguen que entrevisti 
en Christian Grey, un jove 
empresari d’èxit, es troba amb 
un home atractiu, seductor 
i també molt intimidant, 
que la deixa impressionada. 
Grey està turmentat pels 
seus dimonis interns i el 
consumeix la necessitat de 
controlar-ho tot, però alhora 
se sent incapaç de resistir-se 
a la serena bellesa de l’Ana, 
a la seva intel·ligència i al 
seu esperit independent. Ha 
d’admetre que la desitja, 
però amb certes condicions. 
Quan la parella per fi inicia 
una apassionada relació, 
les peculiars pràctiques 
eròt iques d ’en Grey 
desconcerten l’Ana, que a 
poc a poc va descobrint els 
límits dels seus propis i més 
obscurs desitjos...

Fago
Autor: Carles Porta
Gènere: Novel·la

 La Marisa Mainar no 
s’ha cregut mai que el 
seu germà sigui l’assassí 
de Fago, un poble de 30 
habitants del Pirineu 
d’Osca. El gener de 2007 
apareix mort l’alcalde 
de Fago. Tots els veïns 
són sospitosos. Molts 
el consideraven un tirà. 
Finalment és acusat 
Santiago Mainar, un 
ramader idealista que 
de seguida es confessa 
culpable “perquè deixin 
en pau els altres veïns”. 
Fago és el retrat viu, proper 
i revelador d’un home 
acusat d’assassinat. 
Però, per sobre de tot, 
és la història d’una dona 
que decideix estimar el 
seu germà i defensar la 
seva innocència contra 
tot i contra tothom, fins 
i tot contra ell mateix.

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

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

Cinquanta homes d’en 
Grey
Autor: E.L. James
Gènere: Novel·la eròtica

 Nadal de 1562. La 
metgessa Lluna Aymerich i 
la seva filla Eulàlia esperen 
il·lusionades la imminent 
tornada del pare. En un racó 
brut i fosc, el noble Hug de 
Montcada és assassinat per 
uns mercenaris que volen 
arrabassar-li el Llibre de les 
Essències, un compendi 
de coneixements màgics i 
naturals escrit pels homes 
i les dones més savis de 
la humanitat. En mig d’un 
món d’homes, la valenta 
metgessa, mentre lluita per 
salvar la seva filla i guarir 
els malalts de l’epidèmia de 
pesta, emprèn una intricada 
cursa per Barcelona, la 
ciutat de les tres catedrals 
o del laberint subterrani. 
Gràcies als antics secrets 
que guarden les pedres, 
descobreix el camí per 
protegir el Llibre.

La metgessa de
Barcelona
Autor: David Martí
Gènere: Novel·la històrica

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

Indesinenter
Conversa 2012

“Ara és l’ara d’aquest moment”, 
-va dir el poeta-. Temps per a nosaltres 
difícil, dur, convuls i turbulent.
Moment incert i fosc, Us goso dir
Diví Sant Crist, un ara sobri i molt feixuc. 

Obtuses decisions, postures greus,
commouen el país, la terra i tot,
i al moll del cor també del nostre poble,
hi ha un ara que té por, Diví Sant Crist.

Costums paradoxals, de tanta gent
de molta anomenada, avui i abans,
afermen del discurs només el dring,
molt lluny del que s’havia emparaulat.

Nosaltres des dels segles i d’aquí,
fugint com sempre hem fet de fama i flaix,
en l’ara d’aquest ara ens hem llevat,
sotjant un viure just i equitatiu.

Aprenc i desaprenc, i ho dic així,
deixant entre lirismes el que veig, 
en versos contrafets com joglar llec,
malgrat el món ens diu “il·luminats”,
blasmant frívolament allò que fem.

Ara és l’ara en punt, Diví Sant Crist,
i així, senzill Us dic en vers mal fet, 
allò que és d’aquest poble el seu voler.

Amb tot però, Sant Crist de Balaguer,
si aquest el nostre anhel no reeixís,
en res de res nosaltres, -ja ho sabeu-,
perdríem mai dels mais en Vós la fe.
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Balaguer celebra l’Any Europeu de
l’Envelliment Actiu amb diferents actes

 Balaguer acollirà el 
proper 17 de novembre a 
les 10 del vespre, la projec-
ció de la pel·lícula “Fènix 
11.23” basada en la his-
tòria real d’Èric Bertran, 
un noi, que amb només 
14 anys, va ser acusat 
de terrorisme per haver 

enviat correus a super-
mercats, demanant que 
etiquetessin en català.
 La projecció es farà a 
la Sala d’Actes de l’Ajunta-
ment de Balaguer, i hi as-
sistirà el propi Èric Bertran. 
Després de la projecció hi 
haurà un col·loqui.

Projecció de la pel·lícula
“Fènix 11.23” a Balaguer

Una seqüència de la pel·lícula

Presentació del actes

 Balaguer se suma a 
l’Any Europeu de l’Envelli-
ment Actiu amb la promo-
ció d’activitats intergene-
racionals. Durant aquest 
mes, l’ajuntament de Bala-
guer en col·laboració amb 
diversos ciutadans majors 
de 60 anys han organitzat 
quatre activitats per tal de 
fomentar la participació de 
la gent gran.
 A i x í ,  l a  p a s s a d a 
setmana, Pepita Torra 
explicà el conte de “La 
Castanyera” al Casal de 
Lapallavacara;  Antoni 
Boladeres farà un taller de 
papiroflèxia el proper 17 
de novembre; Pepe Solà 
oferirà un espectacle de 
màgia el 24 de novembre, 
i el grup Casal Swing, farà 
un concert pel més petits el 
proper 1 de desembre.

Tots els actes, que van iniciar-se el passat cap de 
setmana, es celebren al Casal Lapallavacara, al 
Centre Històric de la capital de la Noguera
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L’Arxiu de la Noguera ingressa el fons 
documental de la Casa Cava de Balaguer

 El Museu acollirà la 
exposició “De la terra i 
els homes. Fotografies 
de Ton Sirera”, des del 
proper 8 de novembre 
fins al mes de gener de 
2013.
 La mostra conté una 
vuitantena de fotogra-
fies en blanc i negre, 

que reflecteixen la seva 
tasca com a fotògraf 
documental del territori 
lleidatà des de la dècada 
dels quaranta fins als 
setanta. 
 L’exposició està orga-
nitzada per la Xarxa de 
Museus de les terres de 
Lleida i Aran.

El Museu acull una exposició 
fotogràfica de Ton Sirera

Fotografia de Ton Sirera

Donació del fons documental de Casa Cava

 Ingressa a l’Arxiu Co-
marcal de la Noguera el 
fons documental Casa Cava 
de Balaguer que ha estat 
dipositat per les germanes 
Cava Sánchez. Es tracta 
d’un fons patrimonial, amb 
documentació des de l’any 
1693, que tenia la finca 
principal a la Torre Cava, 
situada a Balaguer. També 
conté documentació més 
familiar o personal, àmbit 
on sobresurt la figura de 
Camilo Cava Balcells (Ba-
laguer, 1880-1950), advocat 
de professió i periodista de 
vocació, que va col·laborar 
en diversos diaris i va for-
mar un interessant recull 
de premsa i material im-
près divers del període de 
la Guerra Civil Espanyola 
(1936-1939)

Les germanes Cava Sánchez han dipositat tot el 
fons documental de la família a l’Arxiu Històric de la 
Noguera, amb documents des de 1693
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Golejadors del 
C.F. Balaguer

Classificació
Tercera Divisió
1. Cornellà ....................26
2. Olot ...........................26
3. Manlleu ....................19
4. Europa ......................18
5. Pobla Mafumet .......17
6. Rubí ..........................16
7. Santboià ...................16
8. Figueres ...................16
9. Vilassar ....................15
10. Rapitenca ...............14
11. Terrassa ..................12
12. Gramenet ...............12
13. Vic ...........................11
14. Gavà ........................11
15. Vilafranca ...............11
16. Castelldefels ..........10
17. Montanyesa .............6
18. Balaguer ................. 5
19. Palamós ...................5
20. Júpiter ......................4

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

El gol continua essent 
l’assignatura pendent 
del Balaguer, que en 
deu jornades només 
ha aconseguit marcar 
7 gols.
El passat diumenge 
Sergi i Adrià van ser 
els golejadors davant 
el Castelldefels. Dos 
gols que no van ser 
suficients per poder 
guanyar el partit, ja 
que els barcelonins 
van aconseguir empa-
tar en el minut 93, en 
una desgraciada juga-
da dels balaguerins.

Adrià de Mesa

El Balaguer no pot lluitar contra la 
mala sort i els pèssims arbitratges

FUTBOL>> L’equip ha 
vist com acabava en
inferioritat numèrica en 6 
dels 10 partits disputats, 
molts cops injustament

01/11/2012

MANLLEU 2
BALAGUER 0

 El Balaguer no va poder 
emportar-se els tres punts 
en joc, el passat diumenge 
davant el Castelldefels, en 
un partit que va dominar 
des del principi fins al final, 

de partit, i la no senyalització 
d’un clar penal sobre Sergi al 
minut 40 de partit, va influ-
enciar als ànims dels locals 
que veien com en el minut 
82, i el 93, ja en temps de 
descompte, el Castelldefels 
s’emportava un punt del 
Municipal.
 El proper diumnege el 
Balaguer visita el camp del 
Palamós i la setmana se-
güent rebrà al Terrassa, en 
dues noves oportunitats de 
millorar la seva situació a la 
taula classificatòria.
 Just abans del darrer 
partit davant el Castelldefels, 
es van presentar tots els 
equips del futbol base del 
Club Futbol Balaguer. Més 

i que va arribar a dominar en 
el marcador amb un clar 2-0 
al minut 70 de partit.
 Però la decissió arbitral 
d’expulsar injustament a 
Joan Martínez al minut 25 

Julià bloca una pilota

04/11/2012

BALAGUER 2
CASTELLDEFELS 2

Presentació del Futbol Base

Propers encontres

11/11/2012 --  16.30 h
Camp Municipal de

Palamós
Palamós | Balaguer

-------------------------------------
17/11/2012  --  17 h
Camp Municipal de

Balaguer
Balaguer | Terrassa

de dos-cents joves esportis-
tes, des dels babys fins al 
Balaguer B, filial del primer 
equip, van desfilar davant 
dels socis i familiars i es van 
fer les fotos de rigor.
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El C.B. Balaguer masculí va perdre a 
casa davant el U.B. Llefià, 75-81

BÀSQUET>> L’equip sèni-
or masculí del Club Basquet 
Balaguer no va poder supe-
rar el U.B. Llefià A al pave-
lló poliesportiu, el passat 
dissabte, perdent per 75-81.
 Amb aquesta derrota, 
l’equip que entrena Jordi 
Caufapé porta 4 victòries i 4 
derrotes i es manté a la zona 
mitja de la classificació, del 
grup segon de la Segona Ca-
talana. La propera setmana 
tornen a jugar a casa davant 
el Badalona.Sènior masculí del C.B. Balaguer 

El CE Vedruna arriba als 480 socis, amb 
equips de bàsquet, natació i futbol sala
 El Club Esportiu Vedru-
na Balaguer ha començat 
la temporada 2012-2013 de 
les seves diferents secci-
ons de futbol sala, bàsquet 
i natació amb la xifra dels 
480 socis. 
 Aquesta massa social 
prové de l’ampli ventall 
d’activitats extraescolars 
i federades que oferta el 
club, i dels socis que gau-
deixen de les instal·lacions 
del complex esportiu ges-
tionat pel Club Esportiu 
Vedruna Balaguer.

 El CFS Balaguer sem-
bla que ha acabat de tro-
bar el ritme de competi-
ció i encadena la segona 
victòria consecutiva amb 
golejada enfront el Sant 
Vicenç per 9 a 0 amb un 
clar protagonista sobre la 
pista, el pivot Jordi Valero 
autor de sis gols. 
 Els visitants no van 
tenir en cap moment 

opcions a la victòria 
ja que des de l’inici 
l’ordenada defensa del 
Cristec a tres quarts de 
pista impedia qualsevol 
progressió d’aquest, 
cosa que provocava 
que els locals es fessin 
ràpidament  amb e l 
control del partit.  
 Jordi Valero, autor de 
sis dels nou gols del seu 
equip, s’ha col·locat com 
a pitxitxi de la categoria.
 E l  p ro p er  10  d e 
novembre el Cristec 
Balaguer visita la pista 
del Sala 5 Martorell, on 
intentarà endur-se els tres 
punts cap a Balaguer.

El Futbol Sala Cristec
Balaguer aconsegueix la
segona victòria consecutiva

Cristec

FUTBOL SALA>> Va 
aconseguir una
còmoda victòria
davant el Sant Vicenç 
per un contundent 9-0

C.E. Vedruna Balaguer
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Recepció de l’Ajuntament als
esportistes del Club Esportiu Estel

 L’alcalde de Balaguer, 
Josep Maria Roigé, i el regi-
dor d’Esports, Guifré Ricart, 
van felicitar personalment 
als dotze esportistes del 
Club Esportiu l’Estel que 
van participar als Jocs Spe-
cial Olympics de Vilanova i 
la Geltrú.
 Roigé va agrair, en nom 
de la ciutat, el bon paper 
fet pels esportistes, dels 
quals vuit van aconseguir 
medalla en les modalitats 
de gimnàstica rítmica, na-
tació i atletisme.  També va 
felicitar als responsables 
de l’entitat i, especialment, 
a la responsable de l’àrea 
esportiva, Anna Pàmies.Recepció dels esportistes de l’Estel

Sergi Rodríguez i Noemí Aumedes, 
guanyadors de la Cursa del Sant Crist
ATLETISME>> Sergi Ro-
dríguez de l’Esports Querol, 
amb un temps de 34’ 25’’ va 
proclamar-se guanyador 
de la Cursa del Sant Crist 
2012, seguit de Alexandre 
Tàssies i  Carles Riba.
 En categoria femenina, 
la guanyadora va ser No-
emí Aumedes d’Artesa de 
Segre, amb un temps de 
43’19’’ seguida d’Antònia 
Hermoso del Maratonians 
del Segre, i d’Anna Maria 
Castro del EKKE.

Els esportistes de l’Estel han participat als Jocs 
Special Olympics de Vilanova i la Geltrú

 Molt bons resultats 
del Club Esportiu Nata-
ció Balaguer, es tracta 
del trofeu Tardor del CN 
Lleida i de la 2a Jornada 
de la Lliga Catalana Aleví 
disputat el passat cap de 
setmana a la piscina del 
CN Lleida.
 Com a  resultats més 
destacats del trofeu a 
nivell absolut tenim que 
en la prova dels 100 lliures 
el primer classificat fou 
en Pere Barbosa i segon 

en  Nil Profitós les dos 
marques mínimes per al 
campionat de Catalunya, 
en la mateixa prova 4t 
en Marcel Porta i  6è 
l’Ismael Profitós.
 En els 200 esti ls 
segon l’Arnau Gràcia i 
5è en Roger Sanahuja, 
en els 100 papallona 2n 
en Marc Auberni  i en 
els 100 braça 4t l’Oriol 
Paris. Rècord del club de 
l’Arnau Gracia en els 50 
papallona.
 E n  c a t e g o r i a 
femenina  tenim a la 
Núria Ortiz  primera en 
els 100 papallona i rècord 
del club i també rècord 
en els 100 esquena, la 
Emma Garcia, 6a  en els 
200 lliures i la Jèssica 
Però, que va quedar 7a.

10 nedadors balaguerins fan 
els temps mínims pels
campionats de Catalunya

Bon paper dels nedadors balaguerins

NATACIÓ>> Grans 
resultats dels
aconseguits en el 
trofeu Tardor del Club 
Natació Lleida

Podi de la Cursa del Sant Crist 2012
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El Club Esportiu Els Picons d’Os,
cohesiona tot l’esport del municipi

Club Esportiu Els Picons d’Os

 Os de Balaguer, compta 
des de la passada prima-
vera amb el Club Esportiu 
Els Picons. De llavors en 
endavant, sense importar 
l’edat que es tingui, qui 
vulgui sortir a córrer o en 
BTT, li agradi fer rutes a peu, 
estigui interessat a realit-
zar activitats d’aigua amb 
kayaks, o preparar-se per a 
duatlons o triatlons, gaudirà 
de l’estructura d’un club que 
l’aconsellarà de les millors 
rutes i activitats segons el 
nivell que vulgui assolir.
 El dia 6 d’octubre es 
va dur a terme la primera 
caminada popular que va 
transcórrer pel terme d’Os 
de Balaguer, un recorregut 
apte per a tothom, tan prin-
cipiants com per als més 
preparats, que constava de 
13,8 quilòmetres.

A principis del passat mes d’octubre van realitzar 
la primera caminada popular, amb un recorregut de 
13,7 quilòmetres pel terme municipal

ATLETISME>> El passat 
20 i 21 d’octubre es va 
celebrar la 3a edició del 
Ultra Trail de la Serra del 
Montsant i última cursa 
de  la copa catalana última 
també puntuable per la Ul-
tra Trail del Mont Blanc.
 La mala climatologia 
durant la cursa, va fer 

que molts abandonéssin i 
l’organització va haver de 
variar el recorregut inicial, 
completant-se, amb una 
distància de 91 km i 7.500 
m de desnivell acumulats.
 El balaguerí, Toni Ro-
sauro va fer el 31  lloc de la 
general amb un temps de 
12 h i 34  minuts.

Antonio Rosauro participa a 
la Ultra Trail del Montsant

Toni Rosauro
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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.

Castanyes
C.G.A.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Com el calendari no 
va mai endarrera, es van 
atansant junt amb l’hivern 
dies molt assenyalats. 
La frescor del temps els 
acompanya, i així veiem 
el Dia de Tots Sants aquí 
a la vora mateix. La Festa 
Major del Sant Crist, amb 
tots els records de molts 
anys, una mica més llunyet. 
I el 25 de Novembre, dia 
d’eleccions a Catalunya, 
aquí  omnipresent .  Es 
podria dir que ja hi som. 
CiU obtindrà la desitjada 
majoria?, aneu a saber. La 
gent està tan escaldufada 
de la classe política, i en té 
tants motius per no confiar-
ne que potser hi hagi molta 

El centre d’Observació del 
Montsec: Destí Turístic Starlight 
del Planeta
Jaume León Andrés, President Assoc. d’Empresaris del
Montsec “Montsec Turístic”
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Aquets dies estem 
vivint una fita important per 
Lleida, la seva economia 
i la seva imatge pública a 
nivell internacional, com 
és el procés de certificació 
del cel del Montsec com a 
Destí Turístic Starlight del 
Planeta.
 Això que és importan-
tíssim pel nostre país, ens 
dóna peu per agrair i posar 
en valor públicament a tots 
els que durant més de 12 
anys han desenvolupat i fet 
real una idea que potser no 
som capaços de valorar avui 
dia, però que segur en un fu-
tur es reconeixerà en la seva 
mida justa: El Centre d’Ob-
servació de l’Univers (COU).

 Gràcies a tots ells, co-
mençant pel Dr. Joan Oró 
i tot un grup d’entusiastes 
que, a vegades tenint en 
contra les obtusitats del 
propi territori, han creat i 
segueixin creant un dels 
elements dinamitzadors so-
cials, culturals i econòmics 
de Catalunya.
 Estic segur que dintre de 
30 anys quant s’estudiï les 
circumstàncies de la crisis 
dels anys 10 i del creixe-
ments turístics i econòmics 
d’algunes comarques, hi 
haurà una referència  al nos-
tre  COU i a les persones que 
varen tindre la clarividència 
de tirar-ho endavant.
-----------------------------------------

abstenció, i aquesta vegada 
no beneficiarà a CiU en els 
seus propòsits. I també 
potser que una part no 
petita del seu electorat, 
més que conservadora i 
gens partidària d’aventures, 
doni el vot al PP. Jo he 
escoltat a catalans de soca-
rel que tenen por d’alguna 
societat de CiU amb partits 
de quatre esvalotats que 
caben en un taxi, o amb 
partits que tots sabem el 
trist paper que varen fer en 
els Tripartits.

El PSOE-PSC avui va 
divagant amb el federalisme, 
quan fa poc temps va 
sacrificar al Maragall per 
una cosa semblant o igual. 

Això d’ara sembla una 
maniobra de distracció. 
Alguns esperaven un acte 
de reafirmació catalana 
i tot podria haver estat 
d i ferent  (? )  f ins  cer t 
punt. Avui els seus vots 
són un interrogant més. 
De segur que en perdrà 
però continuarà essent la 
segona força al Parlament. 
No cal dir que té prou força 
al carrer i als sindicats per 
tocar la pandereta quan 
vulgui a qualsevol futur 
determini.

Els partits majoritaris 
tenen una idea ben comuna 
d’Espanya; És la raó de 
la seva pròpia existència. 
Poden discutir, barallar-se, 
renyir entre ells, però són 
complices, lleials quan es 
tracta de treure qualsevol 
cosa o persona que pugui 
ser una amenaça al seu 
domini. No es pot fer un 

judici pel seu llenguatge, 
que pot ser ben diferent, 
sinó, per la dels resultats. 
La pregunta podria ser; I 
que fan els partits petits?, 
es podria respondre, imitar 
el que fan els grans, doncs 
és el que voldrien ser.

Som com som, i amb 
el suposat de que demà 
quan tot estigui solucionat 
en perfecta comunió amb 
els somnis dels nostres 
líders, quin goig farà veure 
les quatre barres onejant 
plenes de gloriosa brillantor. 
Pe r ò  A h ! ,  a l e s h o r e s 
protestarem perquè és 
el nostre tarannà més 
autèntic del centralisme de 
Barcelona. Tots treballant 
a major glòria del Cap i 
Casal. I Lleida no tindrà ni 
Agrònoms  ni l’Irta. Serem 
una Arcadia Pastor i l . 
No voldrem recordar un 
conseller que s’emportava 

el Segre, violant totes les 
lleis europees sobre els 
cabdals dels rius en la seva 
capçalera. Ni els milions 
que va costar la genialitat 
en material desaparegut i 
perdut. Podrem pensar de 
tan en tan allò de l’equilibri 
Territorial que tan s’ha 
repetit i mai s’ha vist. 
Però no es pot dubtar que 
ens sentirem més lliures, 
encara que potser viurem 
pitjor. D’impostos ni un 
se’n treurà, mai s’ha fet, i 
si per casualitat ha passat, 
dos o tres s’han afegit per 
substituir-lo. De moment 
el ser catalans ens va 
resultant bastant car.

Certament la felicitat 
deu ser una realitat per 
buscar-la, ningú ens ha 
dit que s’hagi de trobar en 
aquest món.
I  a r a  é s  t e m p s  d e 
castanyes.

Com és sabut, el 
nostre és un projecte col-
lectiu, compartit, plural i 
ampli. Prou engrescador 
com perquè pugui ser 
assolit i compartit per la 
centralitat de la societat 
catalana. Per tot això, us 
volem convidar a sumar 
esforços i participar ac-
tivament en la propera 
campanya electoral que, 
de ben segur, marcarà el 
futur del nostre país i el 
benestar dels catalans i 
les catalanes.

Artur Mas ha decidit 
convocar eleccions quan 
encara no fa ni dos anys 
que va començar la seva 
presidència. Estem, per 
tant, davant d’un avan-
çament electoral pensat 

El PSC davant les properes
eleccions autonòmiques
Agrupació local del PSC de Balaguer
-------------------------------------------------------------------------------------------------

en interessos de partit i del 
seu candidat i no pas pel 
bé del país. Aquests dos 
anys de govern de CiU no 
han estat positius ni per 
a l’economia, ni per a la 
lluita contra l’atur, ni per al 
benestar de les famílies ni 
per a l’autogovern de Ca-
talunya, i és una evidència 
que Catalunya està avui 
pitjor que fa dos anys.

Ara toca respondre 
amb contundència a un 
avançament electoral que, 
sota la bandera de la in-
dependència, vol amagar 
una mala gestió en la ma-
joria d’àmbits de govern.

En aquest sentit el PSC 
serà clar:

- Ni un pas enrere en 
educació, sanitat i polí-

tiques de benestar. No 
volem una Catalunya a 
dues velocitats en la qual 
només pugui accedir als 
serveis públics aquell que 
se’ls pot pagar.

- Continuar avançant 
en l’autogovern de Cata-
lunya i molt especialment 
en el seu finançament tot 
impulsant una reforma de 
la Constitució que suposi 
un acord federal entre Ca-
talunya i la resta de pobles 
d’Espanya per avançar 
sense trencar.
 - Impulsar una fiscali-
tat justa, que ens permeti 
fer unes polítiques també 
justes sota la premissa de 
què qui més té ha de con-
tribuir més.

-----------------------------------------
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 Sou els dels Rolling’s o 
els dels Beatles, o bé sou els 
de Ciències o Lletres, o sou 
els de l’Eclipse Disco-Bar  i 
el Wight’s, o també sou els 
del Parador i els del Poppy’s 
i els del Glory’s. Els de les 
Escoles, els Escolapis i les 
Monjes, l’Institut i la FP... ??
 Nosaltres som tot això 
i més. Som la Generació 62 
de Balaguer, els que el pas-
sat dia 27 d’octubre vàrem 
celebrar la festa dels nos-
tres primers 50 anys, amb 
unes activitats culturals 
(com no), socials, gastro-
nòmiques i lúdiques en el 
marc d’alguns equipaments 
de la nostra ciutat – Museu, 
Arxiu, Ajuntament i Casal 
Lapallavacara -.
 Des de l’organització de 
la festa sentim satisfacció, 
per la nombrosa participa-
ció de coetànies i coetanis 
nostres en tots els actes 
(entre tots hem calculat 
que sumàvem més de 6.400 
anys d’edat!!!). 

“Satisfaction”
Comissió Organitzadora Festa 50 anys, Generació ‘62 Balaguer
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Estem també molt agra-
ïts per la col·laboració del 
nostre Ajuntament i tot el 
personal municipal que ens 
ha atès, orientat i ajudat 
(nosaltres era la primera ve-
gada que ho organitzàvem), 
ens hem sentit molt ben 
tractats pels professionals 
de l’Arxiu i del Museu (ells 
ja hi tenen experiència). 
 Per tal que la festa re-
sultés un èxit vam comptar 
amb la professionalitat de 
l’Elisabet Puig (Estudi 74), 
el Xavier Reverte (SIRE) i el 
Miquel Boneu (Miq-Mac) i, 
finalment, no podem obli-
dar la desinteressada col-
laboració de Donuts (Panri-
co) que ens van fer arribar 
uns centenars d’unitats del 
popular Donut per celebrar 
conjuntament amb nosal-
tres els seus 50 anys de 
vida. 
 Per tant des de la sa-
tisfacció de la feina feta us 
diem a tots: Moltes gràci-
es!!

Una alenada d’aire fresc
Esteve Biel, membre del Grup Escènic Recreatiu
-------------------------------------------------------------------------------------------------

A vigílies de la nostra 
Festa Major, quasi mai 
podem parlar de xafogor 
atmosfèrica. Ara bé, si par-
lem d’altres xafogors, pot-
ser sí que el Grup Escènic 
Recreatiu (G.E.R.) pot fer-hi 
quelcom de positiu per tal 
de minimitzar durant una 
estona, els seus estralls. 
Ens referim, naturalment 
als efectes de les xafogors: 
polítiques i dels polítics, 
econòmiques, financeres, 
governamentals, d’identi-
tat, de la corrupció, d’elec-
cions (encara en trobaríem 
més, si les busquéssim...). 
Certamen podem dir tots 
junts, que n’estem ben 
tips de tot plegat!

El G.E.R. us proposa, 
com si es tractés d’una 
alenada d’aire fresc dins 
la xafogor monòtona del 
dia a dia, que ens acom-
panyeu durant dues hores 
i escaig, en un viatge en el 
temps sense aixecar-vos 
de les còmodes butaques 

del Teatre Municipal de 
Balaguer. Us oferirem “El 
retaule del flautista” i viatja-
rem a la bonica localitat de 
Pimburg.

Hom pot pensar que 
hem encertat en escollir 
l’obra, fins i tot algú ens po-
drà titllar d’oportunistes, pel 
fet que moltes de les coses 
que passen en aquella vila 
a l’any 1318, ens estan pas-
sant en l’actualitat... en lo 
primer hi estem d’acord, en 
lo segon res més lluny de la 
realitat.

Tot nasqué en baixar el 
teló el segon dia de la repre-
sentació per segona vegada 
al teatre de “La gàbia de les 
boges”. Quins records..., 
mai no havíem penjat el 
cartell de “localitats exhauri-
des” i aquest cop ho férem... 
i tot gràcies als balaguerins, 
balaguerines i alguns amics 
i amigues d’arreu que amb 
el seu afecte, estimació i 
recolzament ens ajudareu a 
aconseguir-ho...

Nosaltres mai ho po-
drem oblidar!

Varem quedar amb deu-
te amb tots vosaltres... us 
havíem d’agrair d’alguna 
manera haver-nos fet viure 
aquell somni... us havíem 
de “pagar”, “tornar” amb 
escreix tot allò rebut per part 
vostra... i com no podia ser 
d’una altra manera..., havia 
de ser amb una nova repre-
sentació, a l’alçada del que 
us  mereixeu i sempre que 
fos possible, buscant el rep-
te de “l’encara més difícil”; al 
Grup tots nosaltres hi varem 
estar d’acord des del primer 
moment... vam escollir “El 
retaule del flautista”.

Una altra obra de gran 
format, amb el mateix nom-
bre d’actors, amb tota la mú-
sica i tots els cants en rigo-
rós directe i on tots ballarem 
les diferents coreografies de 
l’obra. Si recordeu “La gà-
bia...” sabreu reconèixer les 
diferències que hi ha entre 
les dues.

Us hi esperem..., alhora 
que us desitgem que pas-
seu una.. molt bona Festa 
Major!!!!

Moltes gràcies a tots.

 Enguany es complei-
xen 30 anys de la riuada 
de 1982. Era el cap de set-
mana de la Festa Major, 
els dies 7 i 8 de Novembre, 
però en lloc de la música 
de l’orquestra vàrem sen-
tir el remor de l’aigua, de 
la pluja i del riu, que no 
va parar de créixer fins a 
sortir de mare, inundant 
carrers, garatges i baixos, 
causant talls de llum, telè-
fon i desallotjaments dels 
habitatges propers al riu, i 
enduent-se tot allò que tro-
bava al seu pas. 
 Va ser una nit llarga, 
tensa i complicada, que 
vam passar en vetlla pel 

La riuada de 1982: una lliçó de 
superació
Josep Ma Roigé, alcalde de Balaguer
----------------------------------------------------------------------------------------------------

temor que l’aigua ho es-
borrés tot i patint, per da-
munt de tot, per la vida de 
les persones. Va ser, però, 
amb la col·laboració de 
totes les institucions i de 
molts ciutadans que es va 
aconseguir que els danys 
es limitessin a allò materi-
al, sense haver de lamen-
tar cap pèrdua humana.
  A l’ajuntament guar-
dem la documentació 
d’aquells dies fatídics: un 
curiós dietari del ‘minut 
a minut’, factures, foto-
grafies, certificats d’obra 
i nombrosos expedients 
que reflecteixen el que va 
succeir durant la riuada i 

en els dies posteriors. Re-
alment, els responsables 
municipals de l’època van 
dur a terme un treball ex-
haustiu i minuciós de con-
trol i supervisió. Estaven 
coordinats amb Protecció 
Civil, Generalitat, l’exèrcit, 
Guàrdia Civil, Bombers i 
Confederació per tal de 
conèixer en tot moment 
l’evolució del cabal del riu 
i l’estat dels serveis i de 
la ciutat, i preparats per 
organitzar un pla per sub-
ministrar pa des dels po-
bles veïns, ja que pel que 
sembla s’havia esgotat als 
forns de Balaguer.
 També es van viure 
situacions d’alarma pro-
vocades per informacions 
falses i rumors que s’es-
tenien ràpidament, com 
ara que s’havia rebentat la 
presa d’Oliana o que calia 
bombardejar el Pont de 

Sant Miquel. Rumors i in-
certeses que podien haver 
provocat tant mal com la 
pròpia riuada. 
 L’important, però, va 
ser que Balaguer se’n va 
sortir. El bon fer, la col-
laboració de tots i  la ca-
pacitat d’aixecar-se des-
prés de la catàstrofe són 
qualitats de la Ciutat, de la 
gent de Balaguer. Amb un 
present desolador vàrem 
saber treballar per un futur 
renovat i engrescador. 
 Avui tenim els cab-
dals dels rius teòricament 
controlats i sembla menys 
probable una riuada. Però 
tenim, potser, una situació 
també límit. L’ofec econò-
mic de moltes famílies, de 
les finances municipals 
i l’espoli del nostre país 
–Catalunya- fa més ne-
cessari que mai tornar a 
buscar sinèrgies per col-

laborar i treballar plegats.  
L’esperit de ressorgir, de 
tirar endavant, de mirar 
el futur sabent que l’es-
crivim nosaltres i que ens 
en sortirem, són la nostra 
força. També, avui, cal fer-
ho sense fer cas a rumors 
i informacions poc fiables 
que alguns volen estendre 
i que, com aleshores, gens 
contribueixen a millorar el 
panorama actual.
 Hem d’aprendre de la 
història per treballar pel 
present amb clara vocació 
de construir el futur. Po-
dem extreure una lliçó de 
la riuada del 82: som i ens 
sabem capaços de superar 
les situacions més compli-
cades si ho fem junts. Jo 
hi crec, i vosaltres?. 

-----------------------------------------
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L’escola Dos Rius de Camarasa celebra 
l’acte inaugural del “padrins i fillols”

 Per quart any conse-
cutiu l’escola Dos Rius 
de Camarasa de la ZER 
El Jonc ha celebrat l’ac-
te inaugural del projecte 
«Padrins i fillols» d’aquest 
curs 2012-2013.
 Aquest curs l’acte va 
estar diferent i molt espe-
cial. La practicant d’Edu-
cació Infantil Alba Alàs, 
va organitzar al pati de 
l’escola tres circuits de 
jocs medievals. 
Un cop tots els nens i 
nenes havíem passat per 
tots els jocs se’ls hi va fer 
l’entrega d’un diploma on 
se’ls anomenava cavallers 
o princeses.Escola Dos Rius de Camarasa

Ex-alumnes del col·legi Ntra. Sra. del 
Carme es reuneixen després de 25 anys
 El passat  27 d’octubre els 
antics alumnes de l’escola 
Nostra Senyora del Carme de 
la quinta del ‘77 van organitzar 
una trobada molt emotiva.
 Una visita a les noves 
instal·lacions de l’escola, 
amb totes les novetats, que 
acabà amb un sopar, al que hi 
van assitir unes 50 persones, 
que amb fotos, un DVD i 
altres, recordaren les seves 
experiències, i també a tots 
aquells que per desgràcia, ja 
no hi són.

Ho van celebrar amb l’organització de tres circuits 
de jocs medievals al pati de l’escola

 El passat dimecres 
dia 17 d’octubre es va 
celebrar un nou sopar 
maridatge al restaurant 
Cal Xirricló de Balaguer.
Aquest cop el celler 
c o n v i d a t  v a  s e r  e l 
p r e s t i g i ó s  C a s t e l l 
d ’ E n c ú s ,  u n  d e l s 
grans referents tant 
a nivell nacional com 
internacional, situat a la 
població de Talarn.
 Sota la magistral 
direcció del sommelier 

Jaume Gaspà, la enòloga 
del celler Mireia Taribó 
i l’equip de Cal Xirricló, 
es va dur a terme un 
sopar maridatge a base 
de 2 vins blancs i 3 vins 
negres.
 A i x í  d o n c s ,  c a l 
destacar del menú que 
va començar amb el vi 
blanc Ekam 2011, on el 
xef del restaurant Gabriel 
Jové va maridar amb un 
tàrtar de vieira i préssec 
amb aire de parmesà.
 El maridatge més 
aplaudit de la nit va ser 
una tatin de poma, foie i 
gelat de formatge blau 
que es va regar amb 
el sempre complex vi 
negre Acusp 2010, sent 
el resultat final tot un 
viatge de sensacions.

Sopar de maridatge a Cal
Xirricló, amb el prestigiós 
Celler Castell d’Encús

Sopar al Restaurant Cal Xirricló

Es van maridar dos 
vins blancs i tres de 
negres, en un
excel·lent sopar a Cal 
Xirricló

La Quinta del 1977 del Nostra Sra. del Carme



33<<P U B L I C I T A T



34 >> B R E U S

Anuncis breus classificats
IMMOBLES
------------------------------------
ES LLOGA apartament 
a l’Avda. Països Cata-
lans, 2 hab., ascenssor, 
calefacció i a/a. Interes-
sats trucar al telèfon: 
973451371.
------------------------------------
ES LLOGUEN pàrkings 
de línia al c/ Molí del 
Comte núm. 5, al c/ Por-
talet (costat Bona Àrea) 
i al c/ Sant Lluís, 44. 
Bon preu! Raó telèfon: 
676515830.
------------------------------------
OPORTUNITAT, ven-
da de parcel·les aïlla-
des de 516 m2, a la mi-
llor zona de Balaguer, 
al costat del Col·legi 
Mont-roig. Raó telè-
fon: 676996765.
------------------------------------
LLOGUER de locals a 
Bellcaire d’Urgell, 55 m2, 
obra nova. Interessats 
trucar al: 676996765.
------------------------------------
VENC PIS a Balaguer, 
80 m2, 3 hab., 2 banys, 
balcó, seminou. Per 
entrar-hi a viure. Preu: 
90.000 €. Abstenir-se 
immobil iàries.  Raó: 
625380292 (trucar a par-
tir de les 19.30 h).
------------------------------------

ES LLOGA magatzem de 
21m2 al c/ St. Pere Màr-
tir, preu 90 e/mes. Apar-
taments a Camarasa, to-
talment equipats i amb 
vistes al riu. Pàrking al 
c/ Urgell. Raó telèfons: 
973447752-639920281.
------------------------------------
ES  LLOGA p is  mo -
blat, 3 hab., a la part 
nova de Balaguer. Raó: 
973446641.
------------------------------------
BUSCO casa en venta o 
de lloguer amb opció de 
compra, 4 hab, a Bala-
guer. Abstenir-se immobi-
liàries. Nova o seminova. 
Raó: 686654166 (trucar a 
partir de les 20.00 h).
------------------------------------
ES LLOGA pàrking 
tancat al c/ Sanahüja 
(davant Carmelites). 
Raó: 667476172.
------------------------------------
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.
------------------------------------
ES LLOGA pàrkings de 
línia al c/ Riu Corb cant. 
c/ Girona (zona Escola 
Pia), per 45 €/mes. Pà-
rking a l’Avda. Pere III 
cant. c/ Cardenal Bell-
lloch cotxe petit, 40€/
mes. Raó: 699888360.
------------------------------------
LLOGUER i venda de pà-
rkings al c/ Barcelona, 
72 i c/ Sant Jaume, 2. 
Telèfon: 676116396.
------------------------------------
ES LLOGA pis al Ps. Es-
tació, 2 banys, ascens-
sor, calefacció. Raó: 
973451371.
------------------------------------
VENTA DE pàrking tan-
cat a Balaguer, accés 
pel c/ La Plana, 27 i 
pel c/ Barcelona, 80. 
Preu: 14.000 €. Raó: 
679606061.
------------------------------------
ES LLOGA nau industrial 
a Bellcaire, 600 m2, amb 
pont grua. Preu a a con-
venir. Raó: 607614408.
------------------------------------

TREBALL
------------------------------------
ES DONEN classes par-
ticulars d’anglès, en 
nivells d’estudis de pri-
mària i ESO. Interessats 
trucar al: 647185846.
------------------------------------
MESTRA s’ofereix per 
donar classes de re-
pàs, cangurs, feines de 
la llar, atendre a gent 
gran... Bon preu. Raó: 
679701684.
------------------------------------
PROFESSORA nativa 
dóna classes d’anglès, 
repassos i classes de 
conversa, per particu-
lars o grups. Raó telè-
fon: 650422582.
------------------------------------
SE OFRECE señora 
seria y responsable, 
además muy cariño-
sa, para cuidar gente 
mayor mañana o tarde. 
o hacer compañia por la 
noche. Buenas referen-
cias. Razón: 665644343-
625688577.
------------------------------------
ES DONEN  classes 
particulars de música 
(especialitat en piano 
i llenguatge musical). 
Interessats trucar al 
telèfon: 669117026.
------------------------------------

 

VARIS
------------------------------------
LEÑAS MORENO, se 
vende leña de encina, 
almendro, olivo y roble. 
Razón: 622779668.
------------------------------------
VENC taules i  cadi-
res de menjador. 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).  Qualsevol 
cosa de Balaguer. Raó: 
676803205.
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-----------------------------------
Per posar anuncis en 
aquesta secció de breus 
classificats, us podeu 
adreçar a les nostres 
oficines al c/ Sant Lluís, 
36 altell de Balaguer, 
al telèfon 973448273 o 
bé per la nostra pàgina 
web: www.revistagroc.
com
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-----------------------------------

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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Horari de trens

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.

De les 8 de la tarda de l’1 de novembre a les 8 de la tarda del 8 de novembre MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 8 de novembre a les 8 de la tarda del 15 de novembre ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 15 de novembre a les 8 de la tarda del 22 de novembre CLAVER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 

ES LLOGA
Pàrking tancat
al c/ Sanahüja

(davant col·legi 
Carmelites)

Raó: 667476172 
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