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VOL COMPRAR O VENDRE

pisos, cases, locals, parcel.les, traspàs de negocis
Visiti’ns al Passeig de l’Estació, 1 baixos de Balaguer, tel. 973 445 705
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El Carnestoltes 2007 se
celebrarà el proper 17 de febrer

1987-2007. 20 anys de revista GROC a Balaguer i co-
marca. Vint anys informant als balaguerins i noguerencs
de tot allò que succeeix al nostre entorn. La vida local i
comarcal, les activitats culturals, socials i esportives, l’oci,
les obres i els serveis i tota aquella informació que pot
interessar al lector. Durant vint anys, la nostra intenció no
ha estat altra que la d’informar, objectivament, intentant
arribar a la major part dels nostres conciutadans.

Aquesta revista, és una de les pioneres de la premsa
local gratuïta a les nostres comarques, i després de vint
anys al carrer, podem dir que hem complert el nostre
objectiu, que no era altre que formar part de la societat
balaguerina. Que els nostres lectors se sentin seua la
publicació, que l’esperin, que la llegeixin, que la utilitzin,
perquè aquesta és la funció de la premsa local, propera a
la gent: ha de ser una eina al servei del ciutadà, del lector.

Han passat vint anys; vint anys en els quals Balaguer
i la comarca han sofert canvis importants, urbanístics,
econòmics, socials i polítics.  La revista GROC ha estat
informant de tot durant aquests anys. També s’ha fet ressó
de l’activitat cultural, social i esportiva de les seves entitats
i clubs.

Però a ningú se li escapa que una revista com la nostra,
no hauria pogut sobreviure sense el suport dels seus
lectors i de la confiança dels establiments comercials i
industrials de la nostra ciutat. A tots ells, moltes, moltes
gràcies i esperem estar entre vosaltres, al menys, vint anys
més.

Ja fa vint anys

Josep M. Simon i Auberni

---------------------------------------------
Tant com puc, evito par-

lar de circulació rodada
perquè sembla que  hom
recorre al tema quan s’ha
d’escriure un article i no se
sap amb què omplir-lo. Avui
m’hi he posat i vull parlar de
les cues que es generen al
Pere III quan un vehicle vol

Què en penseu?...

PORTADA

Festa dels Tres
Tombs

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

girar a l’esquerra, cap al
pont de Sant Miquel, o tirar
recte. És evident que d’ençà
de la nova ordenació del
trànsit pel carrer del Pont,
direcció única, ha
augmentat el trànsit per
l’altra banda de riu. Desitjo
que, observant la situació
esmentada, es prenguin
mesures adients per pal·liar
aquestes retencions. També
seria oportú col·locar
sistemes per reduir la

Edita: DOSSIER P&M, SL
c/ Sant Lluís, 36 altell
Tel. 973 448273 Fax. 973 450311
redaccio@revistagroc.com
info@dossierpm.com
www.revistagroc.com
Imprimeix: Noves Formes Gràfiques,S.A.
Dipòsit legal: LL-81-1987.
Tirada: 6.000 exemplars.
Distribució: gratuïta per les
poblacions d’Àger, Algerri,
Balaguer, Bellcaire d’Urgell,
Camarasa, Castelló de Farfanya,
Cubells, Gerb, La Ràpita, La
Sentiu,  Les Avellanes,
Menàrguens, Montgai, Os de
Balaguer, Sant Llorenç, Tartareu,
Térmens, Vallfogona de B. i
Vilanova de la Sal.

Director: Pedro Pérez. Direcció

Comercial i Administració: Sisco
Alarcón. Equip de Redacció: Joan
Bové, Montse Cercós, David
Marquina, Sisco Alarcón, Pedro
Pérez. Comercial: Lidia Pérez.
Col·laboradors habituals: Josep
M. Simón, CGA, Miquel Trilla, Núria
Arbós i Eva Font.

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.

velocitat als dos vials
paral·lels al riu que donen
accés a la ciutat. Aquestes
festes vaig contemplar una
cursa de tres cotxes que, per
Països Catalans i ocupant
els dos carrils, entraren a la
variant, baixaren pel carrer
de les Franqueses i, de nou,
i a gran velocitat, passaren
per davant meu i, un cop
travessat el pont, es
perderen per la carretera de
Castelló. Gràcies.

CENTRE DE FORMACIÓ

PROFESSIONAL

ACSER S.C.C.L.

(ACADÈMIA SERRA)

c/ Sant Lluís, 50 - 25600 BALAGUER
Tel/Fax 973 44 59 12
mail:c5006793@xtec.net

Busca el teu futur
PREPARACIÓ PROVA D’ACCÉS

ALS CICLES FORMATIUS

Grau Mitjà  |  Grau Superior

També pots preparar-te pels exàmens de GRADUAT en ESO

Nova Normativa i nou Temari. Informa’t
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L’Ajuntament preveu inversions per
valor de 7,2 milions d’euros pel 2007

El pressupost de l’exer-

cici 2007 de l’Ajuntament de
Balaguer, preveu una inver-

sió real per a l’any que aca-

bem d’encetar, de vora 7,2
milions d’euros, en diferents

obres d’equipaments, urba-

nitzacions, i adquisicions
previstes per a la ciutat, de

cara als propers 12 mesos.

Entre aquestes inversi-
ons cal destacar les del Cen-

tre Històric, les quals estan

subvencionades per la Llei
de Barris de la Generalitat

de Catalunya, en el seu cin-

quanta per cent. Entre
aquestes cal esmentar la

construcció del Casal de

Ciutat, amb una inversió
prevista per la fase 2007 de

920.000 euros, o la urbanit-

zació del carrer Minerva-Ce-
rers amb una inversió de

més d’un milió i mig d’eu-

ros.
La construcció de la

nova Llar d’Infants prevista

per a que pugui inaugurar-
se el proper mes de setem-

bre, suposarà una inversió

de 775.000 euros. Aquesta
nova Llar d’infants es cons-

truïrà a la vora del CEIP Gas-

par de Portolà, i comportarà
la creació de 82 places no-

ves de guarderia.

Durant el 2007, també es
construïrà la canera comar-

cal, i es reformaran els en-

llumenats de tots els porxos
del centre Històric, entre els

que destaquen els de la Pla-

ça del Mercadal i els del Car-

rer d’Avall.

Entre les urbanitzacions
més destacades cal consi-

derar la urbanització de la

plaça 11 de Setembre, el car-
rer Torrent i Plaça Emboca-

dura, el Carrer dels Rucs, la

zona verda del Barranc dels
Rucs, i la Plaça de la Mura-

lla, entre d’altres.

Les reformes i ampliaci-
ons dels cementiris també

estan contemplats a les in-

L’equip de Govern va presentar els projectes a la premsa

versions per l’any 2007 amb

una partida de 150.000 eu-
ros.

D’altra banda, durant els

primers mesos d’aquest
2007, també s’executaran les

obres de finalització del nou

pavelló polivalent, amb la in-
clusió d’un nou paviment

sintètic, i la construcció de la

passarel.la peatonal sobre el
riu, entre l’Avinguda Països

Catalans i Francesc Macià.

Les diferents inversions al Centre Històric, a través

de la Llei de Barris i la nova Llar d’infants, princi-

pals actuacions per l’exercici 2007

El proper mes de

març, obrirà les seves por-

tes l’hospederia del Sant
Crist, tal i com han infor-

mat fonts del Bisbat

d’Urgell. En un principi
estava previst obrir

aquest mes de gener, però

el retard en els acabats de
les obres han fet que

aquesta hospederia no

pugui inaugurar-se fins a
Setmana Santa.

Les obres han consis-

tit en la rehabilitació de les
tres plantes que hi ha so-

bre el restaurant, amb la

construcció d’una trente-
na d’habitacions el que

comporta 60 places per

pernoctar.
També s’ha restaurat

la torre medieval que al-
bergarà una sala de reuni-

ons amb una capacitat per

un centenar de persones.
Totes les obres han su-

posat una inversió de

700.000 euros, i que signi-
ficaran un augment del

nombre de places d’hoste-

leria de la capital de la No-
guera, les quals feien fal-

ta en determinats mo-

ments de l’any, ja que les
actuals no són suficients

per encabir els visitants de

la ciutat en alguns mo-
ments o mesos de l’any,

degut a la gran afluència

de turisme de la zona.

L’Hospederia del Sant Crist

obrirà les seves portes el

proper mes de març

L’Hospederia tindrà 30 habitacions dobles

Les obres de

rehabilitació han

suposat una inversió

total de més de

700.000 euros
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973 246 850 - 667 471 961

ZONA TORRELAMEU

Nueva construcción de pisos y
áticos de 2, 3, 4 habitaciones, con
terrazas de hasta 134 m2 con bar-
bacoa. Jard ines propios y
comunitarios, piscina comunitária.
Suelo de parquet, video portero,
columna hidromasajes, a/a, atra-
pa polvo. Los precios incluyen
parquing y trastero. Sólo a 10
kilómetros de Lleida. Información
y planos. Acabados de alto
estanding.

BUSCAMOS PISOS O CASAS PARA ALQUILAR, VENDER O COMPRAR EN

CUALQUIER ZONA. NO IMPORTA LA REFORMA.

- Classes de repàs (Primària, ESO, Batxillerat...)
- Anglès a tots els nivells

- Tècniques d’estudi i de redacció

-Preparació per a les Proves d’Aptitud per a
l’Accés a la Universitat

(Selectivitat, majors 25 anys)
- Preparació per a les proves d’accés al

cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior

GRUPS REDUÏTS
PROFESSORS LLICENCIATS

C/ Barcelona, 36 entresol 1a
Tel. 973 447911 - BALAGUER

Centre de Reforç Escolar

EINA ESTUDIS 2002, SCP

Laboratori

Dr. M. PEREMIQUEL i LLUCH
Metge
Especialista d'Anàlisis Clíniques
ALÈRGIA - BIOQUÍMICA - HEMATOLOGIA
BACTERIOLOGIA
HORMONES - IMMUNOSEROLOGIA

HORARI: diari de 9h a 11h.

C/ Dr. Fleming, 19 - BALAGUER
Tel. 973 446699

B A L A G U E R

Més de 3.500 nens i nenes de Balaguer
omplen el parc de Nadal

Més de tres mil cinc-
cents nens i nenes de
Balaguer i comarca han as-
sistit al Parc de Nadal a Reis
que estava ubicat al nou pa-
velló polivalent de Balaguer,
entre els dies 27 de desem-
bre i 4 de gener.

El parc comptava amb

els populars inflables per
als nens i nenes de totes les
edats, els tallers didàctics,
la biblioteca de Nadal, un
espai per visionar cinema
infantil, una zona esportiva
amb bicicletes, i quads, pis-
ta de bàsquet, i tennis tau-
la, i una de les novetats d’en-

El parc de Nadal ha estat obert del 27 de desembre al 4 de gener

Ses Magestats els
Reis Mags d’Orient van
arribar puntualment amb
el tren de les 6 de la tarda,
a la capial de la Noguera,
on els esperaven tres
magnífiques carrosses
per conduir-los fins a l’es-

cenari de la Plaça del Mer-
cadal.

Després d’un emotiu
homenatge al qui partici-
pà activament de la festa
durant els darrers 18 anys,
Àngel Viola, els Reis van
repartir felicitat i obsequis
entre tots els nens i nenes
de la ciutat.

La bona climatologia
va fer que fossin milers les
persones que van aplegar-
se durant tot el recorregut
de la Cavalcada i durant
els discursos reials a la
Plaça del Mercadal.

Multitudinària Cavalcada dels

Reis Mags d’Orient a

la capital de la Noguera

Els Reis Mags d’Orient a Balaguer

La cavalcada va anar
des de l’estació de
trens fins a l’escenari
de la Plaça del
Mercadal

guany, com era la inclusió
d’un taller de pesca, dirigit
pels membres de la Socie-
tat de Pescadors de
Balaguer.

També cal remarcar que
durant aquests dies, al parc
de Nadal s’han realitzat di-
ferents actuacions de màgia
amb Gospal i Reivax, i l’ac-
tuació del grup d’animació
La Troca, el dia 4 de gener,
com a acte de cloenda del
parc de Nadal a Reis 06-07.

Un parc de Nadal amb inflables, tallers didàctics,
zona esportiva, biblionadal i zona de cinema infantil
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El proper 17 de gener es celebra Sant
Antoni amb la Festa dels Tres Tombs

El proper dimecres 17 de
gener, festivitat de Sant
Antoni Abat, se celebrarà un
any més la Missa en Honor
del Sant, organitzada per la
Confraria de Sant Antoni
Abat de Balaguer, seguida
de la benedicció dels tradi-
cionals panets de Sant
Antoni. La popular festa
dels Tres Tombs, amb la par-
ticipació de més d’un cente-
nar de tractors i d’altra ma-
quinària agrícola es farà el
mateix dimarts 17 de gener
a la Plaça del Mercadal,
amb la presència de les
principals autoritats locals i
comarcals. El rector de
Balaguer, Mn. Ramon Solé
beneïrà la maquinària i els
animals que assisteixin.

Els tractors es concen-
tren a primera hora del matí
a l’Avinguda dels Paisos Ca-
talans, des d’on sortiran en
comitiva cap a la Plaça del
Mercadal per rebre la bene-
dicció.

En aquesta tradicional
festa hi participaran també
un bon grapat de carrosses
elaborades per diferents
col.lectius de la ciutat, gene-
ralment vinculats amb el
món agrari, així com de di-
ferents centres escolars de
la capital de la Noguera, que
participen en aquesta popu-
lar festa.

Un cop finalitzats els
tres tombs, els participants
gaudiran d’un dinar de ger-
manor al pavelló de l’antiga

Cros, en un acte amb nom-
brosos premis i regals pels
participants als Tres Tombs.

El dissabte següent, el
27 de gener, com ja és habi-
tual, se celebrarà un sopar
de cloenda dels actes de ce-
lebració de Sant Antoni al
Restaurant del Santuari,
amb el popular sorteig d’un
porc i de diferents regals
lliurats per les diferents ca-
ses col.laboradores.

La Popular Festa dels Tres Tombs de Sant Antoni.

Un any més, la plaça del Mercadal serà l’escenari
de la Festa dels Tres Tombs , organitzada per la
Confraria de Sant Antoni Abat de Balaguer

D’altra banda, cal desta-
car que del 17 al 31 de ge-
ner, la Sala d’Exposicions de
l’Ajuntament contindrà l’ex-
posició “El rebost d’una
casa de pagès”, organitzada
i dirigida per l’Associació
Dona Rural.

Aquesta exposició po-
drà veure’s els festius de 12
a 14 hores i de 18 a 20 hores,
i tots els feiners de 18 a 20
hores.

Els deu veïns de
Balaguer i comarca que
van estar agraciats amb el
premi de mil euros cadas-
cú, del sorteig de la cam-
panya de Nadal de l’Asso-
ciació de Comerciants
2021 de Balaguer, van ha-
ver de gastar-se els diners
del premi, en un sol dia, el
5 de gener, comprant en
els diferents establiments
associats de Balaguer.

Els guanyadors van
sortir el 3 de gener, en un
sorteig fet davant notari, i

seguit per nombrosos
compradors que van
acostar-se a les oficines de
l’associació 2021 per veure
qui eren els agraciats que
rebrien el sobre amb
diferents bitllets de 50 i 20
euros de joguina i que
posteriorment haurien de
bescanviar en els
diferents establiments
adherits a la campanya
comercial d’aquest any.

En total l’Associació
de Comerciants 2021 de
Balaguer va recollir més
de 30.000 paperetes
partici-pants d’entre els
milers de clients de
Balaguer i comarca que
van participar al concurs
de la campanya
nadalenca, molt ben
rebuda per tots els
participants.

Veïns de Balaguer agraciats

amb els deu mil euros de

l’Associació de Comerciants

Guanyadors de la campanya nadalenca de

l’Associació de comerciants 2021

Els deu premiats van
haver de gastar els
diners del premi el
passat divendres 5
de gener

ASSESSORIA POLO
C/ Barcelona, 80 - BALAGUER

Tel: 973 445 924

- ES VEN casa a les Avellanes.
- ES VEN xalet amb gran piscina, urb. Cantaperdius, Gerb.
- ES VEN casa a Balaguer, casc antic, totalment reformada.
- ES VEN pàrking tancat al c/Dr. Fleming.
- ES VEN local comercial 80 m2, c/ St Josep de Calasanç.
- ES VEN casa pairal a Roní (Pallars Sobirà).
- ES LLOGA local 185 m2 planta+125 m2 d’altell, c/
Barcelona.
- ES LLOGA local a Lleida (zona Pardinyes).

GESTIONEM LA VENDA O LLOGUER

DEL SEU PIS O LOCAL

MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA

MAGIA BLANCA
CONSULTAS  EN

BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 973 450 974

Telf. 609 135472
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El Consell Comarcal
de la Noguera va celebrar

l’acte de lliurament del

Premi Jove Emprenedor
de la Noguera dotat en

2.500 euros i que enguany

va recaure sobre Cadora
Sport S.L. de Ponts, per la

creació d’un gimnàs que

compta amb una piscina
climatitzada i que organit-

za activitats adreçades a

diferents col.lectius. El se-
gon Premi dotat amb mil

euros va recaure sobre
l’empresa Tàmil de

Balaguer, per la seva feina

destinada al treball amb
persones amb problemes

comunicatius.

El premi va lliurar-se el
passat 30 de desembre a

la Sala d’Actes del Consell

Comarcal de la Noguera, i
posteriorment al lliura-

ment dels premis va cele-

brar-se un concert de
Nadal a càrrec de l’Or-

questra Amalgama, al Te-

atre Municipal.
L’objectiu principal

d’aquests premis Jove

Emprenedor, per a joves
de fins a 35 anys, és el fo-

mentar l’esperit d’empre-

sa entre els joves de la co-
marca i d’estimular i pro-

moure els valors que dis-

tingeixen les empreses i
activitats econòmiques en

general.

El Consell Comarcal entrega

els Premis Jove Emprenedor

de la Noguera

Guanyadors del Premi Jove Emprenedor 2006

El primer Premi Jove

Emprenedor està

valorat amb 2.500

euros, i el segon

premi amb 1.000

El Consell Comarcal de la Noguera
aprova un pressupost de 6,12 milions

El Consell Comarcal de la

Noguera ha aprovat el pres-
supost per a l’exercici 2007,

de 6,12 milions d’euros. El

pressupost aprovat continua
en la línia dels darrers anys,

consistent en la contenció de

la despesa amb l’objectiu de
garantir i millorar els serveis

que es donen des del consell,

ja sigui per delegació de
competències de diferents

departaments de la Genera-

litat, de la Diputació de
Lleida, o dels propis ajunta-

ments de la comarca.

El capital d’inversions

panya de sensibilització ciu-
tadana, i l’adquisició de nous

contenidors.

Una altra de les inversi-
ons previstes per a l’any 2007

és la contrucció d’un nou

camí d’accés al Centre de
Tractament de Residus Mu-

nicipals de la Noguera, pres-

supostat amb una partida de
261.508 euros així com l’urba-

nització de l’entorn del Con-

sell Comarcal amb 115.000
euros.

D’altra banda el pressu-

post també preveu l’assigna-
ció d’una partida de més de

83.000 euros per la construc-

ció d’una deixalleria comar-
cal a Artesa de Segre, que es

posarà en marxa durant el

2007, amb una superfície en
total de 1.300 metres qua-

drats.

per al 2007, és de 1.148.000

euros, entre les que desta-
quen la implantació de la re-

collida selectiva de la fracció

orgànica dels residus muni-
cipals de tots els municipis

de la comarca a excepció de

Balaguer que gestiona el seu
propi servei.

En la recollida selectiva

s’invertirà un total de 470.000
euros, i l’adquisició de tres

vehicles per a la recollida va-

lorats en 300.000 euros.
Referent a la recollida,

des del Consell Comarcal de

la Noguera es farà una cam-

Milloraran l’entorn de la seu del Consell Comarcal de la Noguera

El Consell Comarcal de la Noguera centrarà la major

part de les inversions del 2007, en la implantació de

la recollida selectiva
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Dr. Josep Ma Lara Nieto
Horari de visites: dimarts i dijous

d’11 a 13h del matí, i de 18 a 20h tarda

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER • Tel. 973 448 332

URGÈNCIES i domicilis 24 hores al tel. 629 359 238

El col.legi Àngel Guimerà programa la
representació de l’obra Conte de Nadal

El  CAEP Àngel Guimerà
de la ciutat de Balaguer està
participant en un «Projecte
General per al foment de l’ús
de la llengua, la intercultu-
ralitat i la cohesió social».
Aquest projecte fa referència
al desenvolupament de les
capacitats personals, habili-
tats socials i virtuts cíviques
amb les quals les persones
poden  enfrontar-se al repte

l’hora de connectar els
infants de forma natural
amb la cultura de la qual
formen part i també amb
altres formes culturals ben
diferents.

L’escola va programar
la representació de l’obra
«Conte de Nadal», basada
en el llibre de Charles
Dickens del mateix títol, i
repre-sentada pel Grup
teatral Alehop.

És una proposta dinà-
mica on hi participen els
actors, hi col.laboren els
titelles i també hi prenen part
activa els nens i nenes que
assisteixen a l’espectacle.

de la millora de la convivèn-
cia intercultural i la cohesió
social.

Dins del Projecte abans
esmentat s’hi engloba el de
«Expliquem Contes», ja que
consideren que el conte és
un dels mitjans privilegiats
d’un grup cultural per
transmetre els seus valors.
Constitueix una de les
ajudes més importants a

Un moment de la representació de l’obra «Conte de Nadal»

Els alcaldes de la co-
marca de la Noguera que
formen part del Consorci
del Montsec estan estudi-
ant d’abandonar el Con-
sorci al·legant que no els
satisfà l’actual gestió i ac-
tuació de l’entitat, indi-
cant que durant els dar-
rers anys no s’han iniciat
noves actuacions i criti-
quen que el Parc Astronò-

mic encara no estigui fun-
cionant, malgrat va anun-
ciar-se la seva inauguració
ja fa molts mesos.

Els alcaldes que han
fet aquest plantejament
son els representants dels
municpis d’Àger, les Ave-
llanes-Santa Linya, Os de
Balaguer, Ivars de Nogue-
ra, Foradada, Alòs de
Balaguer, Artesa de Se-
gre, Vilanova de Meià,
Ponts i Baronia de Rialb.

Aquesta postura és la
mateixa que van adoptar
alguns alcaldes de la co-
marca del Pallars Jussà,
fa unes setmanes, amb les
mateixes queixes que els
alcaldes noguerencs.

Deu alcaldes de la Noguera es

plantegen abandonar el

Consorci del Montsec

Una de les visites a les obres del Parc Astronòmic

Critiquen la paràlisi
de l’entitat durant els
darrers anys, i que el
Parc Astronòmic no
estigui funcionant

El CAEP Àngel Guimerà va programar la representa-
ció de l’obra de Charles Dickens “Conte de Nadal”,
el passat 20 de desembre
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Els Pessebres Vivents de Camarasa i de
Térmens reben milers de visitants

El Teatre Municipal
de Balaguer acull un nou
cicle de cinema infantil,
que va començar el pas-
sat diumenge 7 de gener,
amb la projecció de la
pel.lícula “Col.legues al
bosc”. El cicle continua-
rà el 14 de gener amb “El

corral, una festa molt ani-
mal”, i l’11 de febrer amb
“Monster House”.

Les dues darreres
projeccions de cinema
infantil es faran el 4 i 11
de març amb “Ciutat
ratolí” i “Happy feet,
trencant el gel”.

El Teatre Municipal acull un

nou cicle de cinema infantil

Cicle de cinema infantil al Teatre

Pessebre Vivent

Milers de visitants de les
comarques de Lleida i d’ar-
reu de Catalunya, han pas-
sat durant aquestes festes
nadalenques per les dife-
rents representacions dels
pessebres vivents de
Camarasa i Térmens, dos
dels més antics de tots els
que es fan a les comarques
de Ponent.

Com cada any, els Pes-
sebres Vivents han comptat
amb la participació dels ve-
ïns dels dos municipis que
s’han volcat en que les re-
presentacions fossin tot un
èxit.

Un espectacle plàstico-
musical que expliquen com
era la vida d’un poble ara fa
dos mil anys, tot manifes-
tant els passatges més im-
portants del naixement de
Jesús.

Les representacions van iniciar-se el passat 26 de
desembre i s’han realitzat diferents actuacions fins
el dia de Reis.
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La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres

És el darrer Premi
Nobel de Literatura, es trac-
ta d’un retrat, de vegades
panoràmic i d’altres íntim i
personal, d’una de les ciu-
tats més fascinants
d’Europa; però a la vegada
és també una autobiogra-
fia, la del mateix Orhan
Pamuk. La història comen-
ça amb el capítol sobre la
seva infància en un aparta-
ment del centre de la ciu-
tat. A través del relat de la
seva vida, l’autor va intro-
duïnt pintors, escriptors i
cèlebres assassins, alhora
que ens descriu aquesta
magnífica ciutat plena de
grans monuments.

El racó del poeta

Estambul: ciudad y

recuerdos.

Autor: Orhan Pamuk

Gènere: memòries

Laura y Julio

Autor: Juan José

Millás

Gènere: novel·la

El viatge de Cristòfor

Colom

Autor: Anna Obiols

Gènere: infantil (0-7 anys)

Ha estat definida com
la millor novel.la d’aquest
escriptor, i ja va per la ter-
cera edició. El protagonis-
ta Julio, després de sepa-
rar-se decideix ocupar en
secret el pis buit d’un veí.
En fer-ho, però, li usurpa
també la seva roba, les
costums, inclús la seva
mirada sobre el món, la
seva exdona i sobre ell
mateix... La narració de
l’història és explicada fins
a l’últim detall. És un
d’aquells llibres que sap
greu que s’acabin i entu-
siasma recomanar-ne la
lectura als amics.

Àlbum il.lustrat i de
gran format, dels autors de
Les aventures d’en Quixot i
El Petit Dalí, on el que més
destaquen són les magní-
fiques il.lustracions de
Joan Subirada “Subi.

Acompanyant Colom
en la seva aventura reviu-
ran un dels viatges més
emocionants de tots els
temps i els permetrà acos-
tar-se a una de les figures
cabdals de la història. A ell
i a tots els que l’acompa-
nyen els espera un viatge
ple de perills, incertesa i
dubtes en una llarga aven-
tura que revolucionarà el
món sencer.

Miquel Trilla

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

Indesinenter

Contemplo lentament casa per casa,
allò que és bo de fer i a tanta gent,
l’amic que fa tant temps que no diu res
 i a qui jo res li dic i no s’enfada.
Contemplo embadalid dels nens la cara,
per Reis i per Nadal i per Cap d’Any,
el so entranyable i dolç, absent el mal,
i el bull de gent com jo que també es cansa.
Envio a les estrelles el meu cant,
al cel tot l’assossec en pinzellades
i em dic a mi mateix que sempre el vers,
només és del poeta el dietari.
Se’n van a poc a poc totes les llums
de casa, dels carrers i de les places.
Ens queda dels infants el seu encant
de Reis, de llibertat, d’ànimes blanques.
I els grans ens repetim:
Sóc qui sóc i poca cosa més.
La poca cosa més que encara em falta
per ésser jo del tot.

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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GERB

Es ven casa al
centre, 6 hab.,

cuina-office, calef.,
pàrking, pati. Molt

àmplia.

Ref. 40085

Zona Carmelites,
pis de 80 m2, 3

hab., cuina-office,
gran balcó exterior.

Oportunitat

Ref. 40011

Zona crta.
Camarasa. Dúplex,

200 m2, 7 hab.,
moblat, a/a,

pàrking.

Ref. 40089

Zona Carmelites,
reformat, 4 hab.,

mejador-sala, bany
complert, calf. gas

indiv. Bon preu!

GERB

Casa adosada. 4
hab.+golfes, jardí
davant i darrera.

Calef. gasoil.
Impecable.

Ref. 40079

Zona c/Urgell.
Seminou, 90 m2, 4

hab., 2 banys,
cuina-office. Opció
pàrking. Bon preu.

Ref. 40066

Zona Pere III, 200
m2, 5 hab.,2

banys, calefacció
central.

Oportunitat.

Ref. 40081

Zona Escola Pia. Pis
de disseny, 110 m2,

3 hab., 2 banys,
cuina-office. Vine a

veure’l!

Ref. 40091

Zona Pere III, 80
m2, 4 hab., cuina i
bany reformats,
calef., gas indiv.,
balcó exterior.

Ref. 40083

Crta. Camarasa.
Semi-nou, 90m2, 4

hab., parquet,
cale-facció,solejat.

Bon preu.

Ref. 40069

Dúplex de 110 m2,
3 hab., terrassa

gran, vistes al riu.
Estat impecable.

Ref. 40092

Ps.Estació, 1ºpis,
160m2, 6hab., bany,
terrassa. Ideal per

despatx o consulto-
ri. Oportunitat.

Creu Roja treballa diferents valors
solidaris a través del projecte Mosaic

L’alumne de primer
de Batxillerat de l’IES
Ciutat de Balaguer,
Arnau Messegué Buisàn,
va rebre un primer premi
de la  XLIII Olimpíada de
Matemàtiques organitza-
da per la Societat Catala-

na de Matemàtiques.
Donat que aquesta Olim-
píada és a nivell Interna-
cional, l’Arnau, haurà de
participar a la fase Naci-
onal que se celebrarà a
Torrelodo-nes (Madrid) el
proper més de març.

Un alumne de Balaguer guanya

l’Olimpíada de matemàtiques

Arnau Messegué

Projecte Mosaic 2006

L’àrea de Serveis Socials
del Consell Comarcal de la
Noguera conjuntament
amb la Creu Roja a la No-
guera han dut a terme
aquest any la tercera edició
del Projecte Mosaic que
consisteix en la realització
d’una sèrie d’activitats de ti-
pus formatiu dins del con-
text escolar amb l’objectiu
de desenvolupar valors com
la tolerància, el respecte
vers l’altre i la solidaritat.

Aquest any 2006 la
dinamitzadora del Projecte

Mosaic de Creu Roja ha
treballat amb els alumnes
de 3r d’ESO de l’IES Ciutat
de Balaguer, l’IES Almatà,
l’Escola Pia, l’Escola Nostra
Senyora del Carme, l’IES
Ermengol IV de Bellcaire,
l’IES Els Planells d’Artesa
de Segre, així com també

els alumnes de 6è de
Primària del CEIP de Ponts.

Aquest programa
Mosaic vol incidir en el
procés de relació entre els
joves autòctons i els
d’origen immigrat i donar a
aquesta relació un caràcter
positiu i enriquidor.

Enguany, Creu Roja ha

treballat amb tots els

instituts i centres de

secundaria de la

comarca de la Noguera
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Més de mil escolars participen al
Concurs de Dibuix de Nadal

Un miler d’escolars de
cicle inicial, mitjà i superior
de primària dels diferents
centres educatius de
Balaguer, han participat a
l’edició d’enguany del Con-
curs de Dibuix, organitzat
per l’IMPIC i el Centre de Re-
cursos Pedagògics, dins del
Pla Municipal de Dinàmica
Educativa.

La Sala d’Actes de
l’Ajuntament de Balaguer
va omplir-se en l’acte de lliu-
rament de premis del con-
curs, presidit per la Regido-
ra d’Ensenyament, Mar
Roldán i el Director del Cen-
tre de Recursos, Joan
Arjona.Guanyadors del Concurs de Dibuix

Sergi Mangues exposa les seves
escultures de ferro a la sala municipal

La Sala d’Exposicions
de l’Ajuntament de
Balaguer acull una exposi-
ció d’escultures de ferro, de
l’artista balaguerí, Sergi
Mangues Torres.

L’exposició va obrir les
seves portes al públic el pas-
sat 3 de gener i restarà ober-
ta fins el 14 de gener, els fei-
ners de 18 a 20 hores i els
festius de 12 a 14 h i de 18 a
20 h.

L’exposició porta el títol
“De la terra venim”.

Els premis van lliurar-se el passat dia 4 de gener a

la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Balaguer

Exposició d’escultures de ferro de Sergi Mangues

El dissabte 13 de ge-
ner, a partir de les 8 de la
tarda, l’Orquestra de
Cambra de la Noguera
actuarà a l’esglèsia de
Sant Doménec, oferint un
concert amb obres de
Haydn, Stamitz, Mozart i
Bartók.

L’Orquestra comptarà
amb la participació de la
viola Ester García, mem-

bre de l’Orquestra de
l’Acadèmia del Gran Tea-
tre del Liceu, i col·labora
amb l’Orquestra Simfòni-
ca d’Extremadura. El con-
cert estarà dirigit pel Di-
rector Carles Miró Altimi-
ra, que ha dirigit l’Orques-
tra Simfònica del Conser-
vatori Superior de Música
del Liceu, entre d’altres
orquestres.

L’Orquestra de Cambra de la

Noguera actua a Balaguer

L’OCN actua el dia 13  de gener a Balaguer
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Els Pets porten el seu directe més
simfònic al Teatre Municipal

El proper dissabte 20 de
gener a les 22 h el grup Els
Pets oferiran l’espectacle
“Els Pets fan teatre”, amb
Lluís Gavaldà, Joan Reig,
Falín Càceres, Joan Pau
Chaves, David Muñoz
Ganposs i Joan Aguiar.

La gran majoria del re-
pertori d’aquest concert són
cançons dels últims 4 discs:
Bon dia, Sol, Respira i
Agost. La tria de cançons
també inclourà dues can-
çons inèdites que inclouran
en el proper disc i una ver-
sió traduïda al català d’un
clàssic de Rodgers i Hart.

Els Pets fan teatre per
mostrar tot el seu univers
ple de gent anònima que
intenta sobreviure amb un
somriure a la boca, de petits
gestos i olors, de renúncies
i de principis irrenunciables.

Aquest concert forma
part del Circuit Ressons  del
Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya. Els components del grup de rock català, els Pets

El proper dissabte 20 de gener a partir de les 10 de

la nit, el grup de rock català oferirà un repertori

dels seus millors temes

Per cinquè any con-
secutiu, els avis de la re-
sidència geriàtrica Sant
Domènec van represen-
tar un pessebre vivent els
dies 28 i 29 de desembre,
amb la participació d’una
setantena de persones,
entre treballadors, resi-
dents, simpatitzants del
centre i alguns joves es-
colars de Balaguer.

Entre les escenes
mostrades  en el Pesse-
bre Vivent podia contem-
plar-se el Naixement,
l’Anunciació, el Mercat,
una tabena, un camp
d’oliveres, una escena de
pesca al riu, i diferents
escenes amb oficis arte-
sans, com el ceramista,
el fuster o el serraller, en-
tre molts altres.

Pessebre Vivent dels avis de

la residència Sant Domènec

Una de les escenes del Pessebre Vivent
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El Balaguer surt de la zona de descens
després de guanyar a Castelldefels

FUTBOL >> L’equip no

va poder jugar a Reus

per manca d’efectius, ja

que Emili només podia

comptar amb 10

jugadors de l’equip

31/12/2006

CASTELLDEFELS 1

BALAGUER 2

07/01/2007

REUS -

BALAGUER -

Classificació

Tercera Divisió

1. Sabadell .................. 40

2. Girona ..................... 39

3. Reus (-1) ................. 37

4. Gavà ........................ 37

5. Vilanova .................. 36

6. Mataró .................... 29

7. Santboià ................. 26

8. Masnou ................... 26

9. Palamós .................. 24

10. Manresa ................ 23

11. Castelldefels ........ 22

12. Palafrugell ............ 22

13. Europa .................. 21

14. Rapitenca ............. 20

15. Blanes ................... 20

16. Balaguer (-1) ...... 20

17. Prat ........................ 18

18. Premià .................. 18

19. Barcelona C ......... 18

20. Peralada ............... 17

Golejadors del

C.F. Balaguer

1. Parra ................ 6
2. Ermengol ........ 5
3. Sisco ............... 3
4. Isma ................ 3
5. Tenorio ............ 2
6. Giribet ............. 2
7. Juanjo ............. 2
8. Gabernet ......... 1
9. Figuerola ......... 1

Iban Parra torna a
encapçalar la
classificació de
golejadors del
Balaguer amb un
total de 6 gols,
després de marcar
el primer gol del
partit entre el
Castelldefels i el
Balaguer.

Propers encontres

Iban Parra

14/01/2007 --  17h
Nou Municipal de

Palamós

Palamós | Balaguer
-------------------------------------
21/01/2007  --  16,30h

Camp Municipal de

Balaguer

Balaguer | Blanes

Roger Giribet en un moment de joc

El Balaguer, després de
la seva victòria al camp del
Castelldefels, el passat diu-
menge 31 de desembre, per
1- 2 ha sortit de les zones de
descens on es trobava en les
darreres setmanes de com-
petició.

el partit, tot i que a falta d’un
minut, en una jugada aïlla-
da, el Castelldefels va reta-
llar diferències, posant emo-
ció al partit.

Al final, el Balaguer va
sumar tres punts impor-
tants per sortir de la zona
baixa.

El passat diumenge 7 de
gener, el Balaguer no va po-
der disputar el partit que
l’havia d’enfrontar al Reus,
ja que Emili només podia
comptar amb 10 jugadors, a
causa de les baixes per san-
ció de Juanjo Alias, per le-
sió de Eloy i Ermengol i per
malaltia de Sisco, Tenorio,
Parra, Gabernet, Egea i
Campabadal.

El Jutge únic ha de dic-
tar si fa disputar el partit o
dóna els tres punts al Reus.

L’equip d’Emili Vicente
va dominar tot el partit,
especialment el segon
temps en que va fer mèrits
per golejar l’equip de
Castelldefels. Parra en pri-
mera instància i Isma mi-
nuts després sentenciaven

David Gallardo supera en el salt al seu rival
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El Cristec Balaguer retorna a la
competició després de 3 setmanes

FUTBOL SALA >>

Els balaguerins es

disputaran dos partits

consecutius a casa

davant el Trinitat i el

Castelldefels

El Cristec Balaguer de
Futbol Sala retorna aquest
cap de setmana a les compe-
ticions oficials després de
tres setmanes sense jugar a
causa de la parada nadalen-
ca, que ha anat força bé als
jugadors per descansar i en-
carar la segona volta del
campionat amb condicions
per assolir la permanència
de la categoria.

Els homes que entrena
Jaume Canal rebran aquest
dissabte 13 de gener al Trini-
tat de Barcelona, al Pavelló
Municipal de Balaguer a par-
tir de les 16,30 hores, mentre
que una setmana després, el
20 de gener rebran a la Penya
Blaugrana de Castelldefels.
Són dues oportunitats mag-
nífiques per intentar sumar

punts i col.locar-se en una
zona còmoda de la classifi-
cació.

En un altre ordre de
coses, el Cristec Balaguer ha
ideat una nova manera per
omplir les arques de l’entitat
de cara al finançament del
club. Enguany, en lloc de fer
la tradicional loteria de
Nadal, ha creat una penya
per a jugar a l’Euromillón.

El club està venent
butlletes a 30 euros, per jugar
durant 17 sortejos un total de
56 apostes.

Les persones interes-
sades en participar en

F.S. Cristec-Balaguer

Propers encontres

13/01/2007 --  16,30h

Pavelló de Balaguer

Balaguer | Trinitat
--------------------------------------
20/01/2007  --  16,30h

Pavelló de Balaguer

Balaguer | Castelldefels

El proper diumenge 25
de febrer, Balaguer es con-
vertirà en la capital atlèti-
ca de les Terres de Ponent,
amb la celebració de la 19
edició de la Mitja Marató i
la desena Diada Atlètica,
a partir de dos quarts
d’onze del matí.

Els atletes hauran de
recórrer la distància de
21.097 metres, amb sorti-

da del carrer Urgell, pas-
sant per les poblacions de
Gerb i Sant Llorenç, i arri-
bada, altre cop a
Balaguer.

Els interessats en
participar a la Mitjà
Marató de Balaguer,
poden inscriure’s a la
Regidoria d’Esports del
propi Ajuntament de
Balaguer.

19 edició de la Mitja Marató i

Diada Atlètica el 25 de febrer

Mitja Marató 2006

aquesta innovadora campa-
nya poden dirigir-se als
tècnics, directius, jugadors o
també a l’estanc Espona de
Balaguer, per adquirir una
participació.



18>> E S P O R T S

V. X. ADSUAR

C/ Urgell, 89 (Davant Camp de futbol) - Tel. 973 447510-Fax 973 450896  - BALAGUER

Agència OficialMercedes-Benz

vendes · reparació de turismes i recanvis originals · equip Star Diagnosi

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

Manteniment i neteja de:

Comunitats de veïns • Pàrquings • Oficines • Rètols • Vidres • Façanes
Establiments comercials • Naus industrials • Neteges final d’obra
Neteges en general

Telèfons

 618 382 661
650 604 581

E-mail: limpiezasromero@hotmail.com

El Club Bàsquet Balaguer s’enfronta
amb el Diagonal Corazonistas

Aquest cap de setmana,
l’equip sènior masculí del
Club Bàsquet Balaguer retor-
na a la competició del cam-
pionat de lliga, del grup pri-
mer de la Segona Catalana,
amb un interessant encontre
davant el Diagonal Corazo-
nistas a la pista de l’equip
barceloní, i en el que els ba-
laguerins volen presentar la
seva candidatura a ser un
dels equips a comptar per
l’ascens a Primera Catalana.

Després de tres setma-
nes de descans, els balague-
rins no volen perdre la bona
marxa de finals de l’any pas-
sat, que els va col.locar en la
tercera plaça de la classifica-
ció. Una victòria en el partit
davant el Diagonal Corazo-
nistas podria obrir més dis-
tància entre ambdós equips,
mentre que la propera set-
mana, el 20 de gener, els ba-
laguerins rebran a casa, al
Akasvayu Vic B, cuer de la
classificació, en un partit que
a priori, no ha de suposar cap
problema pels balaguerins.

En un altre ordre de co-
ses, el Club Bàsquet
Balaguer ha participat du-
rant aquestes vacances de
Nadal, en el parc de Nadal a
Reis, amb dos monitors que
han dirigit diferents activitats
relacionades amb l’esport de
la cistella, durant els dies que
el parc va estar obert, dirigit
a nens i nenes de Balaguer i
comarca.

C.B. Balaguer

BÀSQUET >> Els balaguerins van imposar-se per

92-90, en el partit disputat el 17 de desembre

La iniciativa ha estat molt
positiva i es repetirà en les
properes edicions del parc
de Nadal, al nou pavelló po-
livalent de Balaguer.

D’altra banda, el club de
Bàsquet que enguany cele-
bra el seu 70è aniversari, ja
disposa de pàgina web, amb
notícies, fotografies i equips
de l’entitat. Així doncs, per
qualsevol consulta del club,
podeu visitar a l’adreça:
www.cbbalaguer.com

Propers encontres

14/01/2007 --  16h

Pista Diagonal Cor.

D.Corazonistas | Balaguer
--------------------------------------
20/01/2007  --  18,30h

Pavelló Municipal

Balaguer | Akasvayu Vic B

A pocs dies de l’inici
de la segona volta de la
lliga de Divisió d’Honor
Femenina de tennis de
taula, el CTT Balaguer ha
confirmat un nou fitxatge
amb el que pretén salvar
la categoria, després
d’una primera volta amb
partits ajustats però sen-
se victòries. La nova juga-

dora és Yanlan Li Wang,
una palista amb molta
experiència que ha dispu-
tat durant molts anys la
màxima categoria espa-
nyola, Superdivisió, amb
diferents equips espa-
nyols i ha estat també la
número 1 del rànquing
espanyol.

El proper partit en-
frontarà a les de La No-
guera amb el líder de la
categoria, el Marnys
Nutrición Cartagena.

L’encontre tindrà lloc
el proper diumenge, dia
14 de Gener, a les 11 ho-
res, al tercer pavelló de La
Cros de Balaguer.

El CTT Balaguer incorpora una

jugadora xinesa de cara a la

segona volta del campionat

Un moment de joc del Club Tennis Taula Balaguer

TENNIS TAULA >>
La xinesa, Yanlan Li

Wang, ha estat la

numero 1 del

rànquing espanyol
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GROC és una publicació plura 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.

Desireé Solà i Brich

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

Tal com deia en la
primera part d’aquesta carta,
si volem millorar les nostres
relacions amb els altres,
principalment amb la nostra
parella, hem d’apren-dre a
parlar el seu idioma. Un
llenguatge d’amor és la
forma com la nostra parella
entén que l’estimem i el fa
sentir satisfet, confiat.
Podem lluitar per tenir una
bona relació de parella o
d’amistat, fent els canvis
necessaris per millorar-la, o
podem excusar-nos en els
errors dels altres, és la nostra
decisió; però mai
aconseguirem bones

Els llenguatges de l’amor
(Segona part)

D’Ahir i d’Avui

C.G.A.

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

Quan a l’any 1963 vaig
tenir l’ocasió d’anar per pri-
mera vegada a Alemanya, no
cal dir que un món s’obria
davant dels meus vint-i-qua-
tre anys, i certamen, no es
van solament obrir, sinó que
s’esbatanava davant dels
meus ulls meravellats. Els
meus viatges quasi familiars
a França no em podien ser-
vir d’experiència. Tot era di-
ferent, i es podria dir marca-
dament diferent!. És per dir,
que degut a la rapidesa que
dóna la joventut, ben aviat
em vaig convèncer de la ne-
cessitat d’absorbir com una
esponja, de païr-ho ja ho fa-
ria més tard. Em venien mas-
sa coses a l’hora per poder-
ho assimilar.

Algunes coses sí que les

relacions sense esforç.
Les paraules que

utilitzem quan ens dirigim
als altres són molt
importants. Els aixecaran
fins al cel o els tiraran per
terra i els destruiran. Si us
interessa podeu mirar
l’edició anterior del GROC.

El segon tipus de
llenguatge que acostumen a
parlar moltes persones és el
de les actituds de servei.
Quantes vegades hem sentit
a dir que una acció val més
que mil paraules? Algunes
persones valoren més el que
fem per elles que no pas un
regal o quatre paraules
boniques. Si ets un home,
potser la teva dona valora
que l’ajudis a casa o que li
canviïs una bombeta o, fins i

tot, que li facis un massatge
o l’acompanyis a comprar...
I si ets una dona, segur que
al teu espòs li agrada menjar
bé, tenir la roba a punt o
potser valora més que li
compris el diari, que l’ajudis
amb les càrregues
econòmiques de la llar... El
servei és una altra manera de
demostrar amor però ha de
ser voluntari, sense obligar
mai la nostra parella a fer el
que detesta. El sacrifici ha de
ser mutu perquè funcioni, el
matri-moni és cosa de dos.

Un altra manera de
comunicar-nos, de transme-
tre i rebre amor, és a través
de l’atenció personal. Heu
vist mai aquells nens que
sempre miren de fer alguna
cosa perquè els pares
estiguin per ells? Necessi-ten
més atenció que altres nens,
és el seu llenguatge d’amor.
Quan som grans actuem de
la mateixa forma. Si a la teva

parella li agrada que
l’escoltis, que l’acom-panyis
al teatre o que el duguis a
sopar a un restau-rant,
necessita una atenció
personal.

Aquestes persones no
necessiten que els hi facis un
bon dinar o que els hi planxis
la roba, necessiten que
estiguis un temps només per
ells, així se senten valorats.
Els hi agrada parlar de la
família, de com se senten,
dels seus somnis. Altres no
els hi agrada tant de parlar i
s’estimen més passejar amb
bona companyia o mirar una
pel·lícula junts. Simplement,
gaudeixen compartint un
temps de qualitat amb la
seva parella.

No podem parlar
qualsevol llenguatge amb la
nostra parella. Conec
parelles que s’estimen però
el seu matrimoni no funcio-
na, sabeu per què? Perquè

volen obligar la seva parella
a parlar un idioma que no
entén. Em deia un home: «No
està mai contenta. Li faig el
dinar, l’ajudo amb els nens,
la porto a sopar al restaurant
i diu que no l’estimo». Sabeu
el que passa? Ella necessita
temps a soles amb la seva
parella. A ella no l’importa fer
la feina de la casa ni tampoc
necessita anar a sopar fora,
necessita parlar de les coses
que li preocupen, que el seu
espòs comparteixi els seus
somnis, que la valori per les
seves aptituds. Fins que ell
no se n’adoni, el seu
matrimoni no funcionarà i ell
se sentirà malpagat pel seu
sacrifici.
 (si ho heu trobat interessant,
espereu a llegir la tercera i
última part).

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

vaig entendre a “bote
pronto”, la primera i més do-
lorosa era que els alemanys
no eren innocents del tot en
el desastre i la monstruositat
de la Segona Guerra Mundi-
al. No podien dir que no sa-
bien res del que feia passar
a altres humans aquell
monstre dit Hitler, tot el po-
ble alemany no va voler veu-
re l’evidència i va callar, així
de senzill.

La segona la vaig copsar
davant un encara rudimenta-
ri mur de Berlín on ja es dis-
parava als que volien passar-
se. Si tan bo era el comunis-
me perquè havien de barrar
el pas a la gent que volia
marxar del paradís?. És cert
que recordàvem el cas
d’Hongria, però Txecoslo-
vàquia i Praga encara eren
lluny. Era la seva democràcia
al seu món.

Ocasionalment vaig viu-
re en una llar en què un era
alemany i l’esposa asiàtica.

Un religiós a pedra picada i
l’altra atea cent per cent, i vi-
vien en pau. En el meu es-
trany i primerenc turisme
vaig veure a la Kurfürsten-
damm de Berlín, màquines
expenedores de tot, des de
mitges a caramels, des de les
lleugeres capellines a preser-
vatius, sense ningú a la vora
que controlés res. Segons
em van dir les distàncies, el
treball i la vida moderna im-
posaven costums que per a
mi eren incomprensibles. Es
palpava, això sí, un respecte
i una ànsia de pau i un patri-
otisme de ferro. Malgrat fer
divuit anys de l’acabament
de la guerra, les senyals hi
eren patents encara. I princi-
palment en la zona comunis-
ta, però l’impacte més gran
era la foscor de la nit. Quan a
Occident la llum era un se-
nyal més de vida i alegria, al
paradís comunista els pocs
punts lluminosos no devien
arribar a la nostra bombolla

del 15W. Per primer cop en la
vida vaig veure circular vehi-
cles sense cap identificatiu a
excepció de l’estrella blanca
americana. Em sembla que
era a Kalsruhe on vaig visi-
tar el millor arxiu monogrà-
fic del règim nazi: les fotogra-
fies i els reportatges gràfics
es deia que havien servit per
identificar-ne a molts. Vam
anar donant tombs per
Düsseldorf, Colonia, Nurem-
berg, Heidelberg, Munich i
malgrat tota l’abundància i
l’ambient que semblava dis-
tès hi havia un fons aspre i
una voluntat d’oblidar i de no
parlar d’algunes coses.

Avui a quaranta-tres
anys d’aquell viatge i d’ha-
ver-ne fet dos més -no tan alli-
çonadors- al mateix país, no
puc menys que pensar-hi i
creure que els comunistes
han matat el comunisme, al
que jo vaig ficar la llosa en
privat a Berlín. Un italià ano-
menat Berliguer li va col.lo-

car oficialment l’epitafi, i els
comunistes d’avui en la seva
confusió fan riure, i ells tam-
bé riuen comptant els euros
que van apilant. Així doncs,
tots feliços dintre el capitalis-
me més cru i democràtic (?).

Sortint d’una guerra tan
bèstia, no hi pot haver cap
dubte que la gent tenia en
aquell temps més ideals i
ganes de fer un món millor.
El darrer senyal d’alarma de
que el somni s’allunyava, va
ésser el Maig del 68. Fracas-
sat aquest, tot ha anat en un
pla humanista de mal a pit-
jor. I hem entrat al 2007 sen-
se que la imaginació ens
convidi a res, en un món més
calent i el cor més fred. I
aquell món somiat no l’hem
vist.

La nostra somera era un
vell “escarabat” que tenia
més buf que jo diners, però
entre tots vàrem fer el camí.

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



20>> O C I

Passeig de l'estació, 62  -  BALAGUER

El proper dissabte 17 de febrer, arriba
la Festa del Carnestoltes 2007

El proper 17 de febrer, a
partir de 2/4 de 5 de la tarda
es farà la concentració de to-
tes les carrosses, xarangues,
comparses i disfresses da-
vant de l’Estació de trens, al
carrer Noguera Pallaresa des
d’on, es farà la desfilada fins
a la plaça Mercadal.

A partir de les 6 de la
tarda, hi haurà la recepció del
rei Carnestoltes i el seu

des de la plaça del Mercadal
pel passeig de l’Estació.

Una hora més tard,
arribarà l’hora del gran ball
de carnestoltes i concurs de
disfresses a la Sala la
Rosaleda, amb el grup de
versions K-Melot amb
l’entrada gratuïta per a tots
els assitents.

Totes aquelles carrosses,
que s’hagin anat a inscriure
a l’Àrea de Promoció de
l’Impic  abans del dia 12 de
febrer, rebran una subvenció
de 100• en concepte d’ajuda
i es premiarà la millor de
totes les presentades davant
jurat.

seguici des del balcó de
l’Ajuntament i a continuació
tindrà lloc l’actuació del grup
d’animació infantil la Troca,
a la plaça del Mercadal.

La festa nocturna comen-
çarà a les 23,30 hores amb la
gran batucada i rua nocturna
per a totes les carrosses,
comparses, disfressats i
disfressades amenitzada pel
grup de Diables de Balaguer,

El proper 17 de febrer Balaguer celebra el seu Carnestoltes

Aquest any 2007, la
biblioteca Margarida de
Montferrat celebrà el seu
25è aniversari, i el proper
29 de gener a 2/4 de 7 de
la tarda, celebrarà l’acte
central amb la presència
de les autoritats locals, i
en el decurs del qual es
presentarà el logo de
l’aniversari, seguit d’un
concert del quintet de

vent «Pyrene», indicat
per a tots els públics.

El Quintet de vent
Pyrene està format perun
gru de joves instrumen-
tistes que posseeixen
una dilatada formació
musical i experiència
orquestral adquirida
durant la seva formació
musical i posteriorment
a nivell professional. Han
treballat en varies  forma-
cions  en diferents països
d’Europa.

I es vinculen direc-
tament amb la ciutat de
Balaguer, per les seves
nombroses col·labora-
cions amb l’Orquestra de
Cambra de La Noguera.

25è aniversari de la

biblioteca Margarida de

Montferrat de Balaguer

La biblioteca fa 25 anys

El proper 29 de gener

es presentarà el logo

i es farà un concert

amb el quintet de vent

“Pyrene”

El gran Ball de Carnestoltes es celebrarà a la Sala

La Rosaleda, amb el grup de versions K-Melot, i

durant el qual es celebrarà el Concurs de disfresses
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Anuncis breus classificats

IMMOBLES
--------------------------------------------
ES LLOGUEN pàrkings a
l’edifici HP Sanahuja, 36.
Ref. Gestoria Cudós. Raó al
tel. 973450555, Montse.
--------------------------------------------
VENDA/LLOGUER de pàr-
kings tancats al c/ Jaume
Balmes, 11 de Balaguer.
Raó als tels. 973446161-
629310479.
--------------------------------------------
VENDA local comercial de
117 m2+80 m2 d’altell, al c/
Barcelona. Obra nova. Dos
nivells. Aparador de 12 me-
tres. Zona Escola Pia.Raó
973448273.
--------------------------------------------
APARTAMENT en venda a
Balaguer, 2 habitacions.
Molt cèntric. Raó telèfon:
607896071.
--------------------------------------------
COMPRO PISO de
segunda mano en
Balaguer, de particular a
particular. Interesados
llamar al telefono:
610412517.
--------------------------------------------
ES TRASPASSA botiga de
decoració i roba de la llar,
per jubilació. Raó telèfon:
625653134.
--------------------------------------------
ES LLOGA plaça de pàrking
tancat al c/Barcelona, zona
Escola Pia. Raó telèfon:
973448273.
--------------------------------------------

APARTAMENTO Benasque
(Sesué), nuevo, 4-6
personas, cocina equipada,
lavadora, vitroceramica,
microondas, 2 baños,
buhardilla, calef. gas, TV,
pàrking. Fin de semana:
200e. Dias sueltos: 70e.
Incluye ropa de cama y
baño. Razón: 973449190.
--------------------------------------------
BALAGUER vendo aparta-
mento de obra nueva. Muy
céntrico. Ineteresados
llamar al 600402319.
--------------------------------------------
ES TRASPASSA botiga de
roba de nens, de 0-6 anys,
ben situada. Abstenir-se cu-
riosos. Interessats trucar al
telèfon: 638522561.
--------------------------------------------
ES VEN pis de particular a
particular, al c/d’Avall, amb
vistes al riu de 155 m2, se-
gona planta, acumuladors
de calor. Tot reformat. Raó
telèfon: 609135472.
--------------------------------------------
ES TRASPASSA botiga de
roba infantil per no poder
atendre. En ple rendiment.
Amb stock actual. Abstenir-
se   curiosos. Interessats
trucar al 973450223 (trucar
en horari comercial).
--------------------------------------------
ES VEN pis 70 m2, d’obra
nova al c/ del Pont, vistes al
riu, 2 hab., ascensor, aca-
bats de 1a qualitat. Venta
directa de promotor al
--------------------------------------------

SE VENDE piso de 105 m2,
totalmente reformado, a la
c/Girona. Precio: 144.243 e.
Telf: 647650699.
--------------------------------------------
SE VENDE piso en la c/
Jaume Balmes, 68 m2, todo
reformado, con muebles y
electrodomésticos. Razón:
680452806 - 636342513.
--------------------------------------------
BUSCO piso de alquiler en
la parte nueva de Balaguer,
entre 250 y 300e mensuales.
Razón: 667314235.
--------------------------------------------

TREBALL
--------------------------------------------
ES PRECISA ajudant de per-
ruqueria. Raó: 973447820.
--------------------------------------------
CHICA con papeles, se
ofrece para el cuidado de
personas mayores, niños o
llevar la casa. Jornada com-
pleta. Telf: 973450681 o
680382152.
--------------------------------------------
PNEUMATICOS DÍAZ-
SUBÍAS, busca persona
para sección de maquinaria
pesada y mantenimiento.
Sabados mañana laboral.
Interesados presentarse.
--------------------------------------------
ES PRECISA dependenta
d’entre 30 i 50 anys. Impres-
cindible parlar català. Envi-
ar CV a l’apartat de correus,
117 de Balaguer.
--------------------------------------------

ES NECESSITA repartidor
per empresa de Balaguer.
Rápida incorporació. Raó
telèfon: 973451122.
--------------------------------------------
NECESITEM dissenyador/a
gràfic/a, amb coneixements
de Freehand, Photoshop,
Dreamweaver, Flash, Fire-
works. Contacteu al telèfon:
617963598 o per mail:
info@activagraphic.com.
--------------------------------------------
S’OFEREIX dona per fer fei-
nes de la llar, cuidar nens o
gent gran. Interessats tru-
car al 666117535.
--------------------------------------------

VEHICLES
--------------------------------------------
ES VEN moto BMW, any
2002. R-1150-RT. En perfec-
te estat. 3 maletes, punys
calefectables, ABS, protec-
tor motor i extres. Preu:
10.000 e. Raó: 639816670.
--------------------------------------------
ES VEN Yamaha FJR, 1300
cc, 150 cv. Any 2003. Bon
preu. Tel: 661245574.
--------------------------------------------

VARIS
--------------------------------------------
SE VENDE solàrium tipo
sandwiche, pocas horas de
funcionamiento, prácti-
camente nuevo. Razón:
670900725.
--------------------------------------------
INTERBAN. Créditos
personales de 600 a 900e,
sin avales, en 24 horas .
973447477.
--------------------------------------------

SE VENDE escaléxtric
electrónico, último modelo,
prácticamente nuevo, con
coches incluidos. Razón telf.
699477577.
--------------------------------------------
E S Q U I Z O F R È N I A ,
trastorns bipolars i de
personalitat, depressió,
agorafòbia. Ajuda,
informació i suport per als
afectats i el seu entorn,
familiars i amics.
Agrupació de Balaguer i La
Noguera. Telf. de contacte:
Salut Mental Ponent, Tel:
610260221 -973221019. Mail:
sampon@suport.org
--------------------------------------------
INTERBAN. Descuentos d
letras y pagares en 24 horas.
973447477.
--------------------------------------------
INTERBAN. No se agobie
por sus problemas
económicos, consultenos y
le ayudaremos a solucionar
tus problemas. 973447477.
--------------------------------------------
INTERBAN, soluciones
económicas para atrasos,
deudas, embargos y
subastas. ¿consultenos!.
973447477.
--------------------------------------------
INTERBAN. Capital privado,
para embargos, subastas
...¡Consultenos! 973447477.
--------------------------------------------
PER ANUNCIS en aquesta
secció dirigir-se a: Dossier
Publicitat & Marketing, al
carrer Sant Lluís número 36
de Balaguer, de dilluns a di-
vendres de 09:00 a 13:00 del
mati i de 16:00 a 20:00 hores
del vespre.
---------------------------------------------

Empresa d’implantació a tota Catalunya, dedicada a

l’assessorament i gestió empresarial, tècnica i comer-

cial, dirigida al sector agrari, desitja incorporar a la

delegació de Balaguer:

LLICENCIAT A.D.E. O DIPLOMAT

EMPRESARIALS
PERFIL/COMPETÈNCIES
- Formació: Diplomat en Ciències Empresarials, Econòmiques o similars.
- Es valorarà experiència en posicions similars en l’àmbit de l’assessoria fiscal-comptable.
- Altres coneixements: paquet office, programes de gestió comptable.
CONDICIONS DE TREBALL
- Període de formació inicial.
- Bones possibilitats de desenvolupament de carrera professional.
- Retribució: a convenir en funció dels valors aportats.

Interessats envieu curriculum vitae i fotografia actual a:

Agroxarxa, S.L. - c/ Barcelona, 64 - 25600 BALAGUER - Ref: ACF LLEIDA/2006

MONTADOR

DE MUEBLES

Interesados llamar al 973 445 963 (Sr. Xavier)

................................................................................

Se precisa
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ÀGER
F. JOSA - C/ La Font, s/n 973455060
----------------------------------------------------------
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 973425051
----------------------------------------------------------
LES AVELLANES
RÚBIES PRAT, NÚRIA 607191367
----------------------------------------------------------
MONTGAI
PERE SOLANS 973430110
----------------------------------------------------------
OS DE BALAGUER
RÚBIES PRAT, NÚRIA 973438136
----------------------------------------------------------
VALLFOGONA DE BALAGUER
AIGUABELLA ALENTA, G. 973432151

Farmàcies

Farmàcies de torn

BALAGUER
AJUNTAMENT 973 445200
MOSSOS (URGÈNCIES) 088
MOSSOS D’ESQUADRA 973 457700
GUÀRDIA URBANA 973 450000
CONSELL COMARCAL 973 448933
BOMBERS 973 445080
CAP II 973 446028 / 973 447714
CAP II, DEMANAR VISITES 902 111 444
I.N.SEGURETAT SOCIAL 973 450408
QUINTA SALUT L'ALIANÇA 973 447513
CENTRE MEDIC
DE RECONEIXEMENTS 973 448113
CREU ROJA 973 445796
RENFE 973 445503
ALSINA GRAELLS 973 445476
TAXIS PÚBLICS 973 445022
CORREUS 973 445826
JUTJAT N.1 973 451353 / 973 451383
JUTJAT N.2 973 451162 / 973 451287
SALA DE PROCURADORS 973 451177
DESPATX PARROQUIAL 973 445342
ESGLÈSIA EVANGÈLICA
PENTECOSTAL 973 445996
FUNERARIA SANT JOSEP 973 449044

973 445786 - 629 447113 -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
---------------------------------------------------------------
MONTGAI
AJUNTAMENT 973 430005
METGE 973 430107
---------------------------------------------------------------
MENÀRGUENS
AJUNTAMENT 973 180205
---------------------------------------------------------------
TÉRMENS
AJUNTAMENT 973 180010 / 973 180041
CASA DEL METGE 973 180213
---------------------------------------------------------------
OS DE BALAGUER
AJUNTAMENT 973 438004
METGE 973 438003
A.T.S. 973 438062
ESCOLES 973 438061
RESIDÈNCIA 973 438169
---------------------------------------------------------------
SANT LLORENÇ
TELÈFON PÚBLIC 973 420003
---------------------------------------------------------------
LA SENTIU
AJUNTAMENT 973 424005
CASA DEL METGE 973 424058
---------------------------------------------------------------
VALLFOGONA DE BALAGUER
AJUNTAMENT 973 432008
CASA DEL METGE 973 432055

Telèfons útils

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
06.10 BARCELONA feiners
18.50 " diumenges
07.30 TÀRREGA feiners
12.00 " feiners
15.00 " de dill. a div. feiners
19.30 " feiners
07.45 LLEIDA diari excepte diumenge
07.48 " feiners
07.55 " de dilll. a div. feiners
07.56 “ feiners
09.15 “ feiners
13.30 " calendari escolar
15.18 “ diari
18.00 LLEIDA diari
09.50 SEU D'UR-PUIGERDÀ diari
16.35 " diari
13.35 SOLSONA dill,dima,dij,div. feiners
16.40 SOLSONA dill,dima,dij,div. feiners
13.35 PONTS de dill. a div. feiners
19.50 PONTS de dill. a div. feiners

SORTIDES ARRIBADES
BALAGUER LLEIDA

06.30 (1) 06.59
08.00 08.30
09.40 10.09
12.50 13.19
14.16 (4) 14.46
16.45 17.14
18.10 18.39
19.10 (4) 19.40

SORTIDES ARRIBADES
LLEIDA BALAGUER

06.00 (1)(2) 06.23
07.15 07.44
09.00 (3) 09.29
10.30 10.59
13.45 (3) 14.19
15.45 16.14
17.30 17.59
20.10 20.39

(1) Només circula de dilluns a divendres feiners.
(2) Tren directe entre Lleida i Balaguer.
(3) Enllaç amb el servei per carretera des de La Pobla de Segur fins a
Sort. (Sortides de la Pobla de Segur: 11.00 h i 15.50 h - Arribades a Sort:
11.30 h i 16.20 h).
(4) Enllaç amb el servei per carretera des de Sort fins a la Pobla de
Segur. (Sortides des de Sort: 12.10 h i 17.05 h - Arribades a la Pobla de
Segur: 12.40 h i 17.35 h).

Horari de trens

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
17.21 ESTERRI D'ÀNEU feiners
13.17 AGRAMUNT feiners
19.47 AGRAMUNT de dill. a div. feiners
14.00 ÀGER feiners excepte
                     dill., dmart. i dij. calen. escolar
17.00          "dill., dmart. i dij. calen. escolar
SORT.  BALAGUER-SALOU/CAMBRILS CALEND.
07.45 (Balaguer) *(17,18,24 i 25 juny)
19.00 (Cambrils) *(1,2,8,9,15,16,22,23,29 i 30 juliol)
19.20 (Salou) *(5,6,12,13,15,19,,20,26 i agost)
SORT. LLEIDA-BALAGUER CALENDARI
09.15 diari
11.00 feiners
12.30 feiners
13.15 de dill. a div. feiners
15.00 calendari escolar
16.00 diari
16.30 feiners
18.30 feiners (excepte juliol/agost)
19.00 de dill. a div. feiners

Horari d’autobusos

De les 8 de la tarda del 4 de gener a les 8 de la tarda de l’11 de gener CLAVER

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

De les 8 de la tarda de l’11 de gener a les 8 de la tarda del 18 de gener SALA

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

De les 8 de la tarda del 18 de gener a les 8 de la tarda del 25 de gener MARCH

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

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

etàletàletàletàletàl.....liquesliquesliquesliquesliques

ORENOORENOORENOORENOORENOM
Portes metàl.liques

Basculants i automàtiques

Escales i baranes metàl.liques

Serralleria i Forja

Estructures metàl.liques

C/ Barceloneta (davant bàscula)
Tel. part/Fax 973 450 167

Tel. 605 801 804 - 25617 LA RÀPITA

Jacint Verdaguer, 19 baix. - BALAGUER

Tel. 973 447958

COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS

Parquet natural i laminat

Tarima interior i exterior

C/ Gaspar de Portolà, 1

BALAGUER - a/e: sesets@hotmail.com

Fax 973 450 525  Mòbil 687 449 890

REHABILITACIÓ DE FAÇANES

Pintura i Decoració

Qualitat i dedicació,
els nostres distintius

Pedro Garanto Fillat
C/ Tàrrega, 51 F •  BALAGUER

Tel. 699 949630

NETEJA DE VIDRES, EDIFICIS, BANCS,

OFICINES, COL.LEGIS, LOCALS

COMERCIALS, NETEGES FI D'OBRA.

C/ Almatà, 2 -   25680 HOSTAL NOU
Tels. 973 451064 - 639 160541

Dra. LAURA LACUEVA MODREGO

Dermatologia i Dermoestètica

Rejuveniment facial ·Taques · Cicatrius · Assessorament cosmètic
Tractaments Antiaging · Peelings superficials i mitjans

Ps. de l’Estació, 10 - Balaguer

Tel: 973 448 113

ENRIC SERRA (Gerb)

Taxi 6 places útils
SERVEI 24 HORES

Desplaçaments per a grups, comiats de solters, etc...

Reserves tels. Tels. 973 446 055 - 606 105 223

Possibilitat de pagar amb targeta
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