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XAVIER RÚBIES RÚBIES
A.E.P.I. n. 300
CORREDOR DE FINQUES

Jacint Verdaguer, 19 baixos Tel. 973 44 79 58 - Fax 973 45 07 97 - BALAGUER

PISOS EN VENDA
- C/ Cervantes, 4hab., ascensor,
calef., 2 banys.
- C/ Jacint Verdaguer, dúplex, 220
m2, calef., a/a, pàrking.
- C/ Montroig, 4hab., ascensor, 2
banys, traster.
- C/ Ramon Llull, 3 hab., calef.,
ascensor.
- C/ Montsec, 2hab., calef.
- C/ Josp Irla, 1 hab., calef., as-
censor.
- C/ Barcelona, 3hab., calef., as-
censor i terrassa.
- C/ Josep Irla, 4hab., calef., as-
censor.
- C/ Balmes, 4hab, calef., ascen-
sor, 2 banys.
- C/ Gregori Marañon, 3hab., calef.,
reformat.
- C/ Urgell, 3hab., calef., reformat.
- C/ Ramon Llull, 150 m

2
, 4hab.,

calef., ascensor.

- C/ St. Diego de California, 4hab.,
ascensor, calef.
- C/ Barcelona, 126 m

2
.

- C/ Sant Crist, dúplex, terrasa.
- C/ Tarragona, 2hab., terrassa.
- C/ Tàrrega, 4hab., terrassa.
- C/ Barcelona, 3 hab., reformat.

PISOS D’OBRA NOVA
- c/ Ramon Llull, 2 habitacions.
- c/ Sant Lluís, 2 habitacions
- MENÀRGUENS, 2 hab., des de
95.000e fins a 170.000e, amb
pàrquing.

PISOS DE LLOGUER
- Pis a Torredenbarra, 4 hab. per
setmanes

ALTELL EN LLOGUER
- Av. Països Catalans

PÀRQUINGS VENDA
- Venda/lloguer al C/ Urgell.
- C/ Balmes
- C/ Cervantes
- Avd. Francesc Macià
- C/ Barcelona

PÀRQUING LLOGUER
- C/ Tarragona
- Pl. Joaquina Vedruna
- C/ Sant Lluis
- C/ Barcelona

MAGATZEMS VENDA
- C/ Tarrega
- Pol. Ind. Camp Llong

MAGATZEMS LLOGUER
- C/ Alguer i al C/ Montroig
- C/ St. Lluís

PARCEL.LES EN VENDA
- A la Ràpita
- A Algerri
- A Castelló de Farfanya

CASES EN VENDA
BALAGUER
- C/ Dr. Flèming, casa de 270m

2
.

- C/ Tàrrega
- C/ Joan Miró
- Crta. Menàrguens
- C/ Arços
LA SENTIU DE SIÓ
- Zona nova
CUBELLS
- Casa totalment reformada, amb vis-
tes, bon estat, i solar de 600m

2
.

TORREDEMBARRA
- Pis en venda de 80m

2
 amb terras-

sa, traster i parquing.
ELS MASOS DE MILLÀ
- Casa de poble amb pati.
MENÀRGUENS
- Casa Nova de 700 m

2
.

TÉRMENS
- Casa de 3 plantes i garatge,
90.000e

Degut a la gran
demanda de
vivendes de
lloguer, sol·-
licitem als pro-
pietaris que
posseeixin
pisos desocu-
pats als qui els
interessi tenir
una rendabilitat
en lloguer o en
venda, es diri-
geixin a les
nostres ofici-
nes, on se'ls
informarà
ampliament del
sistema d'ar-
rendament o
financiació.
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Sumari
----------------------------------------------------------------------------

Josep M. Simon i Auberni

-------------------------------------------------
Llegia aquest darrer cap

de setmana a la premsa que
al Centre Sociosanitari de
Balaguer S.L., així figura a la
guia telefònica, hi havia
problemes amb els treba-
lladors per  motius laborals i
concretament per l’even-
tualitat de molts dels contrac-

Què en penseu?... tes. No parlaré d’aquest tema
i molt més menys posaré en
dubte ni la professionalitat ni
la gestió ja que els usuaris,
en general, mostren llur
satisfacció. Més aviat, voldria
referir-me a un altre apartat
de la notícia, on es deia que
l’Institut Català de la Salut té
previst la construcció d’un
centre hospitalari a Balaguer.
Tant de bo que això no fos
una altra promesa de les
moltes que aquests dies ens

cauen al damunt i que
respongués a una veritable
política sanitària comarcal.
Tampoc no especificava el
redactat si seria de les
mateixes característiques
que l’actual. Crec que ha
arribat l’hora  que seria del tot
convenient descongestionar
l’Arnau de Vilanova. Com?
Aquesta és feina dels gestors,
però els ciutadans,  tant si ens
atansem o no a les urnes, ho
agrairíem.
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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.

Si algú tenia algun dubte que l’economia està totalment
globalitzada, i que ben poca cosa hi poden fer els governs
dels països europeus, els fets de les darreres setmanes, ho
deixen força clar.

La crisi immobiliària dels Estats Units d’Amèrica, ha fet
trontollar la bonança econòmica dels països europeus. Quan
els americans apugen un puntet el preu del diner, aquí tron-
tolla la borsa, la banca i l’inflacció s’enfila sense que ningú
hi trobi una explicació lògica, ni solucions.

A Espanya, davant d’unes eleccions generals, com les
que se celebraran el proper 9 de març, tots s’esforcen a
explicar el què passa. Els que manen ens diuen que la cosa
no pinta malament i que tot i que l’economia no pujarà tant
com els darrers anys, continuarà fent-ho més a poc a poc.
No hem de patir per res. Però si escoltem l’oposició, venen
mals temps per l’economia i la crisi que s’acosta, serà de
les que marcaran una època, com la del 1929 o del 1973.
Esperem que no sigui així.

El que sí tenim clar és que ni uns ni altres hi poden fer
gran cosa per a trobar-hi solucions. Aquesta mateixa set-
mana, el govern de la Casa Blanca ha baixat 3/4 de punt el
preu del diner, i la borsa europea, l’IBEX-35 i la borsa del
Japó, s’ha anat estabilitzant i recuperant-se de la sotragada
de la setmana anterior.

Bons o dolents, el que està clar és que ens esperen uns
mesos de daltabaixos econòmics i que al final, qui ho aca-
ba pagant sempre som els mateixos: els pobres consumi-
dors que veiem com el preu dels productes s’estabilitzen a
l’alça.

Economia globalitzada

>>BALAGUER

Més de cent tractors i carrosses
participen als Tres Tombs

Comença el període per demanar
ajudes al Centre Històric
----------------------------------------------
>>COMARCA

Ponts i Artesa es preparen per
reviure el Ranxo i la Matança

Les Aules Universitàries continuen
amb classes de literatura
----------------------------------------------
>>CULTURA

El Museu acull una exposició de la
poesia visual de Pedrolo

El Pont d’Arcalís i les Violines
actuen al Teatre Municipal
----------------------------------------------
>>ESPORTS

El Balaguer es troba a la zona de
descens amb 19 punts

El Club Basquet Balaguer
aconsegueix la segona victòria
----------------------------------------------
>>OCI

El Centre Excursionista presenta
les activitats del 2008

PORTADA

Carnestoltes
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La Festa del Carnestoltes arribarà el

proper 2 de febrer amb una gran rua

Uns 25 percussionistes
del grup de Percussió dels
Diables de Balaguer encap-
çalaran el proper dissabte,
dia 2 de febrer la rua noctur-
na que des de fa dos anys
s’està celebrant dins les ac-
tivitats programades per la
festa de carnestoltes, per tal
d’incentivar el ball de disfres-
ses del Rei Carnestoltes que
té lloc per la nit al pavelló del
Molí de l’Esquerrà

Enguany, el rei Carnes-
toltes està previst que surti
amb totes les carrosses,
comparses i xarangues de
davant de l’Estació de trens
a les 5 en punt de la tarda,

pujat a la carrossa de les mil
cares i després de recórrer el
passeig de l’Estació i arribar
a la plaça del Mercadal, pujarà
al balcó de l’Ajuntament per
dirigir-se a tots els assistents
a la festa i donar la
benvinguda a aquesta diada
plena de gresca i disbauxa.

A continuació, tindrà lloc
l’actuació del grup d’ani-

Una imatge de la festa de l’any passat a la Pl. Mercadal

mació local la Troca mentre
que el jurat qualificador de
les carrosses que enguany
seran un representant de
cadascuna d’elles i dos
membres de la SudaTeatre,
que hauran d’escollir la
millor de les carrossses
participants i donaran el
corresponent premi a la
mitja part de l’actuació del
ball de tarda.

Cal recordar que tothom
que vulgui engrandir la rua
amb una carrossa tindrà
una subvenció de 100 • però
s’haurà d’inscriure a les
oficines de l’Impic, fins el
divendres dia 1 de febrer
com a molt tard.

Acabarà la festa de tarda,
després de la rua i l’actuació
musical, amb una gran
xocolatada per tots els nens
i nenes que estiguin a la
Plaça Mercadal i que vagin
disfressats.

La temàtica de les carrosses són molt variades

Les carrosses es
concentraran a l’Estació
de trens per sortir cap a
la Plaça del Mercadal
passant pel Passeig

A dos quarts de 12 de
la nit, tindrà lloc la gran
batucada a càrrec del
grup de Percussió dels
Diables de Balaguer amb
un canvi de sortida de la
rua nocturna ja que
enguany es farà des de

l’estació d’autobusos per
tal de donar més fluïdesa
a la rua, ja què el destí
final serà enguany el
pavelló del Molí de
l’Esquerrà, on l’orquestra
“Amarcord” amenitzarà el
Gran Ball  del Rei
Carnestoltes amb un
important concurs de
disfresses d’adults.

Hi haurà dues moda-
litats: premi individual o
parella, i la modalitat de
grups, amb importants
premis pels tres primers
classificats i accèsits.

La rua nocturna estarà
presidida pel grup de
percussió dels Diables

Ball de tarda del Carnestoltes al Mercadal

La sortida es farà des
de l’Estació
d’autobusos a partir
de les 23,30 hores
cap al pavelló
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Unes 500 persones participen a la

festa dels Tres Tombs de Balaguer

L’Associació de Do-
nes Rurals de Balaguer
exposen des del 17 de
gener a la Sala d’Exposi-
cions de l’Ajuntament i
coincidint amb la festivi-
tat de Sant Antoni Abat,
diferents peces represen-
tatives de la infància de

les dècades dels anys
1940, 1950 i 1960.

A la mostra s’hi pot
veure diverses joguines
que s’utilitzaven als anys
60, com ara trens, nines,
instruments i roba de
nadons, entre molts
d’altres.

“La nostra infantesa”, nova
exposició a Balaguer

Les organitzadores a l’exposició

Cent tractors i una dotzena de carrosses als Tres Tombs

Un centenar de tractors i
una dotzena de carrosses
preparades per les diferents
associacions agrícoles i cen-
tres escolars van participar
el passat dijous 17 de gener
a la popular i tradicional Fes-
ta dels Tres Tombs de Sant
Antoni Abat.

La Festa, organitzada per
la Confraria de Sant Antoni
de Balaguer va estar presidi-
da pel President de la Dipu-
tació de Lleida, Jaume
Gilabert. Va començar amb
la Missa en Honor a Sant
Antoni Abat, i la benedicció
dels panets, seguida de la
Festa dels Tres Tombs al
Mercadal i va tancar-se la fes-
ta amb un dinar de germa-
nor al Pavelló del Molí de
l’Esquerrà, amb la participa-
ció de més de dos-cents co-
mensals.

Un centenar de tractors i una dotzena de carrosses
van ser els protagonistes de la festa presidida pel
President de la Diputació, Jaume Gilabert
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ASSESSORIA POLO
C/ Barcelona, 80 - BALAGUER

Tel: 973 445 924

GESTIONEM LA VENDA O LLOGUER

DEL SEU PIS O LOCAL

- ES VEN pis c/ Barcelona, millor que nou, 4 habitacions.
- ES VEN pis al c/ Barcelona, econòmic.
- ES VEN pis al c/Gregorio Marañon. Econòmic.
- ES VEN dúplex, 140 m2 a estrenar.
- ES VENEN xalets a Castillonroy i al Club Segre, Gerb.
- ES VEN/ES LLOGA 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 pis c/ Barcelona, 4 habitacions.

Per tercer any consecu-
tiu, l’organització Save The
Children de Catalunya, por-
ta a terme al CAEP Àngel
Guimerà de Balaguer, un pro-
jecte de col·laboració per afa-
vorir la inserció social i edu-
cativa de nens i nenes immi-
grants d’origen estranger,
des de l’educació no formal.

Es porta a terme en
horari no escolar, de dilluns
a divendres i amb una
durada de dues hores
diàries, en les que es
realitzen activitats lúdiques
i didàctiques en les quals els

l’exercici del dret al joc, la
participació i la cultura,
acollint a l’alumnat nou-
vingut i promovent la nostra
cultura, costums i llengua,
ja que el català és la llengua
vehicular de l’escola i
l’utilitzen tots els alumnes
per comunicar-se tant entre
ells com també amb els
mestres.

Durant el primer
trimestre escolar, els nens i
nenes que han participat en
aquestes activitats, han
millorat en la comprensió i
ús del català.

A més a més, s’han
pogut crear estrets vincles
d’amistat gràcies a les
activitats lúdiques i socials
que s’han dut a terme
durant aquest dies i gràcies
a aquesta iniciativa.

nens i nenes gaudeixen de
jocs, tallers de manualitats,
contes, música, celebra-
cions de festes tradicionals...
però sense oblidar el suport
de les dinamitzadores per
prevenir i pal·liar carències
educatives.

Gràcies a aquest
projecte més de cinquanta
nens i nenes poden gaudir
d’un espai de trobada i
relació entre alumnes de
diferents edats i cultures, on
es reforcen els vincles
d’amistat i es garanteix una
igualtat d’oportunitats en

Save the Children al CAEP Angel Guimerà

El passat dijous 10 de
gener, el local social de
l’Associació comercial
2021 de Balaguer, va ser
l’escenari del sorteig, da-
vant notari, dels cent vals
de cent euros, entre els di-
ferents clients dels esta-
bliments associats que
durant les darreres festes
nadalenques han partici-
pat d’aquesta campanya,
omplint una de les butlle-
tes que es repartien als
mateixos establiments.

En total van ser milers

de butlletes les que es van
recollir, i un centenar van
ser les afortunades amb
el premi de cent euros ca-
dascuna.

El sorteig es va fer da-
vant notari i amb la pre-
sència de l’alcalde de
Balaguer, Miquel Aguilà,
del president de l’Associ-
ació de comerciants,
Josep Maria Mestres i de-
més membres de la Jun-
ta directiva de l’entitat co-
mercial, així com del pú-
blic assistent al sorteig,
que van fer de “mà inno-
cent” a  petició del propi
notari.

L’associació de comer-
ciants de Balaguer, està
molt satisfeta de la cam-
panya en la que ha repar-
tit un total de deu mil eu-
ros.

L’Associació de comerciants
sorteja els cent vals de cent
euros entre els seus clients

Un moment del sorteig dels vals de cent euros

El sorteig es va fer
davant notari, el
passat dijous 10 de
gener al local social
de l’Associació 2021

L’organització està portant a terme el seu projecte
al centre de Balaguer, des de fa tres anys, per
afavorir la inserció social i educativa dels alumnes

L’organització Save the children aporta

un projecte a més de 50 nens i nenes
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OBRA NOVA i REFORMES

PRESSUPOSTOS CLAUS EN MÀ

TOT TIPUS D’EDIFICACIÓ

La Plana, 31 baixos - 25600 BALAGUER (Lleida)
Tel. 973 448 169 - Fax 973 443 823 - Mòbil 670 284 619

casesdeponent@casesdeponent.com

Dins del calendari del
Cicle “Líders de Cata-
lunya” el passat diven-
dres 11 de gener va tenir
lloc a la sala d’actes de
l’ajuntament de Balaguer
una conferència amb
l’assistència d’Artur Mas,
líder de l’oposició i
president de la Federació
de Convergència i Unió.

El cicle de confe-
rències està organitzat
pel Cercle de Promoció
Economia de Balaguer i
comarca, i entre l’any
passat i aquest any, han
passat per la capital de la
Noguera, tots els líders
dels principals partits

polítics del nostre país,
per tal d’explicar quines
són les seves estratègies
i també els seus objectius
en vers el futur de les
comarques de Lleida,
cadascú d’ells des de la
prespectiva de la seva
situació actual en el
govern, i des del partit
polític que representa.

Artur Mas participa en el cicle
de conferències “Líders de
Catalunya” a Balaguer

Artur Mas a Balaguer

El líder convergent
tanca la presència
dels principals líders
dels diferents partits
polítics a Balaguer

Llum verda als ajuts per la millora

dels edificis i comerços del Casc Antic

A partir de dijous 24 de
gener i durant un mes, els
ciutadans de Balaguer es
podran acollir a les línies de
subvencions adreçades a la
modernització dels comer-
ços  i a la rehabilitació i equi-
pament dels elements col·-
lectius dels edificis del cen-
tre històric.

Enguany l’Ajuntament
de Balaguer ha destinat un
total de 370.000 euros;
120.000 seran per locals
comercials i 250.000 per
elements comuns i
comunitaris d’edificis.
També cal afegir que l’àmbit
d’aplicació d’aquestes bases

coincideix amb el Projecte
d’Intervenció Integral del
Centre Històric.

Al voltant d’uns 70 veïns
de Balaguer van participar
dimecres en la sessió
informativa convocada per
l’ajuntament de Balaguer per
donar a conèixer i informar
sobre aquestes subven-
cions.

Centre Històric

L’acte va anar a càrrec de
l’Arquitecta municipal,
Montserrat Giné i l’apa-
rellador Jordi Leiva que van
explicar les bases de la
convocatòria de les sub-
vencions que poden arribar
fins al 50% del cost total amb
un màxim subvencionable
de 30.000 euros.

Cal recordar que es
tracta de la tercera
convocatòria que obre
l’Ajuntament de Balaguer i
que de totes les actuacions
que s’han sol·licitat en les
convoca-tòries anteriors,
s’han atorgat el màxim.

Les sol·licituds per
demanar les ajudes s’han de
presentar en el registre
general de l’Ajuntament i
que es posa a disposició de
tots els ciutadans i ciuta-
danes l’assessorament dels
serveis de l’oficina tècnica.

Presentació dels ajuts pel Centre Històric

A partir del proper
dijous 24 de gener, els
interessats ja poden
sol·licitar-ho a
l’ajuntament
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Com ja és tradicional
el dimarts de Carnaval, el
proper dimarts, 5 de fe-
brer, Artesa de Segre, cul-
minarà la celebració de
les festes del Rei Carnes-
toltes, que iniciarà el dis-
sabte 2 de febrer, amb la
popular matança del
porc.

Començarà durant el
matí amb l’elaboració de
les llonganisses i botifar-
res a les Sitges, mentre
que a partir de 2/4 de 6 de

la tarda, hi haurà el tradi-
cional berenar de germa-
nor, amb derivats del porc,
cuits a la brasa i acompa-
nyats amb pa i vi del país.

Però la festa del
Carnestoltes començarà
el dissabte dia 2, amb la
concentració de compar-
ses i comparsites, a partir
de les 8 del vespre, i
després del pregó de Sa
Majestat Saltasekles XVIè
hi haurà la rua i el gran
Sopar de Carnestoltes,
seguit de la sessió de ball
amb l’orquestra Magnè-
tica, acabant-se la festa
amb una sessió de
discomòbil.

La festa continuarà el
diumenge 3 de febrer amb
una desfilada de dis-
fresses.

Artesa de Segre organitza la
popular matança del porc, el
proper dimarts 5 de febrer

Matança del porc d’Artesa de Segre

Durant tot el matí
s’elaboren les
llonganisses i les
botifarres i a la tarda
hi ha el berenar

Tot és a punt per una nova edició de la

Tradicional Festa del Ranxo de Ponts

El proper dimarts, 5 de
febrer, Ponts celebrarà la
popular festa del Ranxo de
Carnaval, en la que s’hi es-
peren prop de deu mil per-
sones, vingudes d’arreu de
les comarques catalanes,
per degustar el plat.

El Ranxo de Ponts és una
de les festes gastronòmi-
ques que gaudeix de més
tradició i continuïtat a les
terres de Ponent.

El regust arcaic que l’en-
volta ens transporta a uns
orígens agraris, possible-
ment medievals.

Certament, de tots els
ranxos retrobats, un dels

més antics és el de Ponts.
Inicialment era una caldera-
da popular i multitudinària,
una escudella de pagès
«grassa», que es donava als
pobres i desvalguts de la
contrada el dimarts de Car-
nestoltes, tot just abans de
començar la Quaresma.

La matinada del dimarts
de Carnestoltes s’encén el

Imatge de la Festa del Ranxo

foc per fer bullir la setantena
de calderes d’aram que ser-
viran per a la cocció del ran-
xo, disposades en filera a
l’Avinguda Font de Valldans.

De mica en mica, l’indret
es va omplint de fum i de
gent, de curiosos i de firai-
res que observen com la cui-
nera en cap i els seus aju-
dants van abocant els ingre-
dients del ranxo a les calde-
res.

Les carns de gallina i de
pollastre, de be i de porc, la
botifarra i els garrons de per-
nil, les mongetes, els ci-
grons, l’arròs i les patates i
altres ingredients com els
fideus, s’hi van afegint pro-
gressivament i es fan bullir
amb aigua fins a migdia, per
tal de donar el seu sabor ge-
nuí a aquest brou untuós,
energètic i suculent, que ja
és tradicional del poble de
Ponts.

Una setantena de calderes per fer el Ranxo

L’organització espera
l’assistència de milers
de visitants per tal de
degustar el plat típic del
dimarts de Carnaval
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Creu Roja a la Noguera potencia la

recerca activa de feina laboral

El projecte “Avis i Àvi-
es solidaris” atèn aques-
ta campanya a 86 infants.

El projecte de Creu
Roja a la Noguera acon-
segueix recaptar, amb la
venda dels objectes ela-
borats pels avis i àvies de
les residències partici-

pants, fons suficient per
fer beneficiaris de la cam-
panya de reis «Cap nen/a
sense joguina» a gairebé
un centenar de nens/es
de famílies que tinguin
pocs recursos econò-
mics, de la Comarca de la
Noguera.

Èxit del programa “Avis i
Àvies solidaris” de la Noguera

Projecte «Avis i Avies solidàries»

Creu Roja potencia la recerca de feina

Per quart any consecu-
tiu, Creu Roja a La Noguera
realitza setmanalment l’es-
pai de recerca activa de fei-
na, que consisteix en un re-
curs ocupacional on les per-
sones inscrites en els pro-
grames de recerca de feina
de la Creu Roja, poden cer-
car de forma individualitza-
da ofertes de treball de la
zona. En aquest espai hi par-
ticipen voluntaris, que fan
possible l’agilització d’ofer-
tes i posada en pràctica
d’aquest espai.

El servei consta de diver-
sos recursos adaptats a les
necessitats ocupacionals
dels usuaris que hi assistei-
xen cada dilluns, i on poden
trobar la premsa especialit-
zada, directoris d’empreses
i sol·licituds de treball, bos-
ses d’oferta de treball, etc.

A través d’un espai on tenen els recursos necessaris
per sol·licitar feina o veure l’oferta laboral
existent, o les ofertes de formació ocupacional
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- 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

Consulta

Visites a domicili

Vacunacions

Ci ru rg ia

Anàlis is

Aliments i complements

Servei de perruqueria

Pare Sanahuja, 27
Tel. 973 445584
25600 BALAGUER

URGÈNCIES:

Tel. 617 910071

Tot per l'animal de
companyia !

Vallfogona aprova un pla parcial per

construïr 90 habitatges a l’Hostal Nou
L’Ajuntament de Vallfo-

gona de Balaguer ha apro-
vat inicialment el pla parcial
urbanístic de l’Hostal Nou i
la Cudosa, que comportarà
la requalificació d’un total de
46.794 metres quadrats que
estan en zona rústica i hauri-
en de passar a ser urbanitza-
bles.

En aquests terrenys s’hi
podran construïr fins a no-
ranta habitatges de baixa
densitat i el procés de
recualificació podria allargar-
se fins a 24 mesos.

També està prevista una
passarel·la peatonal que hau-
ria de passar per sobre el ca-
nal, al mateix Hostal Nou.L’Hostal Nou

L’escriptora Maria Barbal estarà al

Taller de lectura per adults de Tartareu
Aquest diumenge 27 de

gener, a partir de les 5 de la
tarda, l’escriptora Maria
Barbal estarà a la Biblioteca
de Tartareu per donar una
xerrada al públic en general
i als participants del Taller
de Lectura per adults en par-
ticular.

Tant el taller com la xer-
rada està organitzada pel
Patronat de Sant Miquel de
Tartareu i compta amb la
col·laboració de l’Institució
de les Lletres Catalanes.

Per tirar endavant el pla cal requalificar uns 46 mil
metres quadrats de terreny rústic a urbanitzable

Maria Barbal donarà una xerrada a Tartareu

Les Aules d’Extensió
Universitària per a la Gent
Gran de la Noguera conti-
nuen amb la presència
aquests dies de Quim
Bonstra sobre Arquitectu-
ra i Control, amb sessions

els dies 30 de gener i 6 de
febrer. A partir del 12 de
febrer i durant totes les
sessions del mes, serà
l’escriptor balaguerí,
Ramon Rubinat, el res-
ponsable de dirigir les au-
les universitàries. La pri-
mera de les sessions ver-
sarà sobre la imaginació
en la literatura gastronò-
mica, per passar a la lite-
ratura dels camps de con-
centració: el to, i per aca-
bar amb una sessió sobre
la poesia de Magí Morera.

Continuen les sessions de les
Aules Universitàries per a la
gent gran de la Noguera

Seu del Consell Comarcal

Durant el mes de
febrer, el balaguerí
Ramon Rubinat farà
tres sessions sobre
literatura
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La Biblioteca de Balaguer us recomana

la lectura dels següents llibres

La doctora en me-
dicina Louann Brizendine
ha provocat un veritable
terratrèmol als EEUU amb
el seu llibre “El cerebro
femenino”, a l’afirmar que
el cervell masculí i femení
són diferents per natura-
lesa.

En aquest assaig, l’au-
tora plasma les diferències
neuroquímiques del cer-
vell femení respecte del
masculí. A més a més,
constata que el femení té
alguns avantatges, està
més capacitat per alguns
comportaments.

Segons Daniel Gole-
man (autor del llibre “In-
tel·ligència emocional”)
aquesta obra és: «una guia
fresca i il·luminadora
sobre les dones, i una
lectura indispensable per
als homes».

El racó del poeta

El cerebro femenino

Autor: Louann

Brizendine

Gènere: Psicologia

Mil sols esplèndids

Autor: Khaled

Hosseini

Gènere: Novel·la

El cavall viatger

Autor: Montse Ganges

Gènere: Contes de
diferents països

Kabul és la ciutat dels
mil sols esplèndids i “Mil
sols esplèndids” és la
història d’una amistat.
Les protagonistes són
dues dones afganeses,
Mariam i Laila, d’edat i
condicions socials dife-
rents, que trobaran l’una
en l’altra el suport neces-
sari per afrontar les
adversitats que el futur
els depara.
“Mil sols esplèndids” és
també un recorregut pels
darrers trenta anys de la
història de l’Afganistan:
la invasió soviètica, la
guerra, els talibans i
l’arribada dels nord-
americans.

Aquesta novel·la  rei-
vindica el poder de l’amor
per superar la por; és una
lluita per trobar la felicitat,
una lluita per sobreviure.

Aquest mes us reco-
manem una col·lecció de
contes que presenta els
trets característics d’algu-
nes cultures del món de la
mà de la reina Rodamón i
el cavall viatger.

Fins ara han aparegut
quatre títols: La reina
Rodamón a la Xina, a
l’Equador, a Rússia i al
Marroc.

La reina Rodamón a
lloms del seu cavall
Viatger va visitant dife-
rents països i ens n’explica
les principals curiositats:
quins són els productes
típics, els llocs més
emblemàtics, la llengua
que s’hi parla...

Sens dubte una
manera de conèixer món
adreçada als més petits i
una manera de fer lectura
molt encertada i divertida.

Miquel Trilla

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

Indesinenter

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

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

Fixa’t: Més enllà de tot,
d’aquest món veloç, canviant i desafiant
que ens ha tocat viure,
més enllà dels astres ben segur,
també deu haver-hi amor. Les deesses de l’amor,
en totes les seves formes,
per damunt de tot. De rares creences,
de poder i glòria, del mal i potser del bé.
No busquis més enllà de l’horitzó.
Resta sempre dempeus, aferrat a terra,
i el ressò d’aquell, trencarà les urpes
del gerro més dolç, del disseny més fàcil,
de l’instint més bàsic, de l’idíl·lic lloc
del bé passional.
... i veuràs de sobte calideses blanes,
la mirada sàvia, la terra profunda
d’aquest teu país,
que sempre t’ha dit això.
Vet aquí.
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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

Presentada la 2a edició del programa

“Voluntariat per la llengua” a Balaguer
El Consorci per a la Nor-

malització Lingüística, des
del Servei Comarcal de Ca-
talà de la Noguera, en col·-
laboració amb l’Ajuntament
de Balaguer i l’Associació
Africana de Balaguer i Co-
marca presenten la segona
edició del programa “Volun-
tariat per la llengua” a
Balaguer.

L’acte de presentació va
tenir lloc el dijous dia 17 de
gener.

 Aquesta és la segona
edició del programa “Volun-
tariat per la llengua” que es
fa a la capital de la Noguera i
es van constituir una vintena
de parelles lingüístiques.“Presentació de Voluntariat” per la llengua

Lliurament de premis del Concurs de

Dibuix del Parc de Nadal de la Mañana
El passat 15 de gener,  va

fer-se el lliurament de pre-
mis del Concurs de Dibuix
del Parc de Nadal, organit-
zat pel Diari La Mañana.

En la modalitat A, que va
de 2 a 5 anys la guanyadora
va ser Gemma Mei Carrera
de Balaguer, mentre que en
la modalitat B, entre de 6 a 9
anys va guanyar Anna Rosa
de Balaguer i a la C, d’edats
entre 10 a 13 anys va gua-
nyar Núria Cosialls d’Alme-
nar.

Amb total s’han constituït una vintena de parelles
lingüístiques en aquesta segona edició

Foto de família dels premiats

El Museu de Balaguer
acull l’exposició «Manuel
de Pedrolo... o la paraula
feta imatge. Recull de
poesia concreta» fins al 2
de març.

L’Exposició està for-
mada per seixanta-tres

obres que ens permeten
conèixer una de les ves-
sants més desconegudes
de Manuel de Pedrolo.

Els poemes que
formen part d’aquesta
exposició s’emmarquen
dins del corrent artístic,
anomenat poesia con-
creta, o més ben dit, el que
podríem definir com la
fusió de la plàstica i el
llenguatge, amb un
element comú que són
els signes, ja siguin
alfabètics, numèrics o
icònics.

La poesia de Manuel de
Pedrolo en una exposició al
Museu de Balaguer

Exposició de Manuel de Pedrolo

L’exposició restarà
oberta del 25 de
gener al 2 de març a
la Sala d’Exposicions
Temporals del Museu
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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

C U L T U R A

El Pont d’Arcalís i Les Violines actuen

conjuntament al Teatre Municipal
El proper dissabte 9 de

febrer, el Pont d’Arcalís i les
Violines junts per primera
vegada actuaran al Teatre
Municipal de Balaguer.

Aquesta és una oportu-
nitat única per veure i escol-
tar la música de dues de les
formacions més sòlides i ve-
teranes de la música folk i
d’arrel del nostre país.

Són dos grups hereus
de la tradició musical del
Pirineu.

Els onze musics tocaran
conjuntament en un concert
que començarà a les 10 del
vespre i que tindrà una dura-
da aproximada d’uns 90 mi-
nuts.El Pont d’Arcalís

La Biblioteca acull una sessió de l’Hora

del Conte el proper 30 de gener
L’Hora del Conte retorna

a la Biblioteca Maregarida de
Montferrat, aquest dimecres
30 de gener amb “Un cabàs
de contes” a càrrec de Teresa
Cubí. La sessió està recoma-
nada per nens i nenes
d’edats compreses entre els
4 i 10 anys.

S’explicaran una bona
pila de contes com un pollet
que va de casament, el
secret d’un rei orellut, les
aventures d’un pardal
cantaire i molts altres.

Els dos grups musicals oferiran un concert el proper
dissabte 9 de febrer a partir de les 10 de la nit

La biblioteca acull les sessions de l’Hora del Conte

El 8è Cicle de Cinema
Infantil en Català (CINC)
a Balaguer s’iniciarà
aquest diumenge 27 de
gener a partir de les 18 h
al Teatre Municipal.

Aquest cicle d’hivern
començarà amb la

projecció de la pel·lícula
“Doreaemon i el petit
dinosaure”.

En aquestes aven-
tures prehistòriques,
Doraemon i Nobita han
d’evitar que els caçadors
de dinosaures capturin el
seu petit amic dinosaure
Pisuke.

La resta de pel·lícules
que es projectaran
d’aquest cicle seran “Mr.
Magoriu i la botiga
màgica”; “Bee Movie”;
“Moguda sota el mar” i
“Donkey Xote”.

Comença el cicle de cinema
infantil amb “Doraemon i el
petit dinosaure” al Teatre

“Doraemon i el petit dinosaure”

Els diumenges del 27
de gener al 9 de
març, a partir de les 6
de la tarda, al Teatre
Municipal
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El Balaguer s’enfonsa a la classificació

i li queda poc temps per reaccionar

FUTBOL >>L’equip
entrenat per Emili
Vicente no troba el camí
de la victòria i és
penúltim amb tant sols
19 punts

13/01/2008

BALAGUER 1

BARÇA B 1

20/01/2008

IGUALADA 3

BALAGUER 0

Classificació

Tercera Divisió

1. Sant Andreu ......... 47

2. Barcelona B ......... 47

3. Reus ...................... 46

4. Premià .................. 35

5. Palamós ................ 34

6. Santboià ................ 33

7. Blanes ................... 33

8. Rapitenca ............. 32

9. Pobla Mafumet .... 31

10. Castelldefels ...... 28

11. Manlleu ............... 27

12. Banyoles ............. 27

13. Igualada .............. 26

14. Europa ................. 26

15. Manresa .............. 25

16. Cassà .................. 24

17. Vilanova .............. 23

18. Mataró ................ 21

19. Balaguer ............ 19

20. Masnou ............... 18

Propers encontres

27/01/2008 --  17h
Camp Municipal de

Balaguer

Balaguer | Vilanova
-------------------------------------

03/02/2008  --  17h
Camp Municipal de

Banyoles

Banyoles| Balaguer

El Balaguer no aixeca el
cap i Emili Vicente no sap
trobar la manera de sortir del
pou de la Tercera Divisió.

Quan falten setze partits
per la conclusió del campio-
nat, els balaguerins ocupen
la penúltima posició a la tau-

si l’equip aconsegueix su-
mar dues victòries consecu-
tives, l’equip reaccionarà i
agafarà la moral necessària
per sortir de la zona perillo-
sa.

Aquest diumenge el
Municipal viurà un partit que
serà una autèntica final amb
dos equips que a priori, no
comptaven pel descens,
però que es troben a la zona
complicada com és l’equip
balaguerí i el Vilanova que
ocupa la 17ena posició amb
23 punts.

Mentre que el diumenge
3 de febrer, el Club Futbol
Balaguer tindrà un compli-
cat desplaçament al camp
del Banyoles, on haurà d’in-
tentar puntuar per poder re-
muntar algunes posicions i
deixar de ser cuer.

la, amb tant sols 19 punts
aconseguits, i molt hauran
de canviar les coses, si es vol
aconseguir salvar la catego-
ria.

Emili confia amb els
seus homes per sortir de la
zona de descens, i creu que

Imatge d’arxiu

El Balaguer lluitant per una pilota

Golejadors del

C.F. Balaguer

1. Parra ................... 5
2. Ruben Soler ....... 3
3. Isaac ................... 2
5. Gabernet ............ 1
6. Kike .................... 1
7. Gallardo .............. 1
8. Ivan Lopez .......... 1
9. Juanjo Tenorio .. 1
10. Figuerola .......... 1
11. Moises ............. 1

El Balaguer va empa-
tar a un gol davant el
Barcelona B, tot i avan-
çar-se en el marcador
al minut 1, de penal.
El passat diumenge va
patir un seriós correc-
tiu al camp de l’Iguala-
da per 3-0.

Iban Parra
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L’Associació dels
Amics dels Cavalls de la
Noguera han decidit
enguany canviar de data
la celebració de la festa
dels cavalls també
coneguda com “Tres
tombs…. A cavall”.

Des de fa 7 anys es
venia fent el primer
diumenge del mes de
Febrer, i que ja esta
consolidada dins el
calendari festiu de la
ciutat de Balaguer.

Aquesta festa es

celebrarà a finals de març
o principis d’abril, en una
data per determinar, i
durarà tot el cap de
setmana amb un ampli
ventall d’activitats.

L’organització vol
incloure importants
novetats durant el cap de
setmana, amb diferents
proves hípiques, de salt,
de doma, el derbi que ja
venen organitzant durant
els darrers anys el
diumenge al matí, i un
concert de música a la nit
del dissabte, per tal
d’amenitzar la vetllada
dels qui hagin volgut
assistir a la festa del cavall
durant els dos dies.

Properament, l’or-
ganització determinarà els
dies de la celebració
d’aquesta popular festa.

La Festa dels cavalls canvia
de dates i es farà a finals de
març o principis d’abril

Festa dels Cavalls de Balaguer

FESTA CAVALLS >>
La Festa s’allargarà
durant tot un cap de
setmana amb
importants novetats

El Multiauto-Parador presenta el seu

himne en el 25è aniversari del club

El passat dissabte 19 de
gener, el club de Futbol Sala
Multiauto-Parador va cele-
brar una festivitat especial
emmarcada dins el XXVè
Aniversari de la fundació
d’aquest club balaguerí.

Durant aquests anys han
estat molts els jugadors que
han suat la samarreta, for-
jant uns llaços d’amistats
que de fet ha estat el màxim
objectiu que any rera any ha
tingut aquest equip.

Actualment, la plantilla
existent a part de jugar a
futbol també col·labora en
activitats socials de la ciutat
de Balaguer, com la partici-

pació al carnestoltes, a la
Transsegre...

També disposen d’una
web on no hi falta l’ humor i
la bona sintonia. Però el que
els faltava era tenir un
identificador propi a més a
més dels colors de la
samarreta, per tal de fer més
penya a la grada. I per aquest
motiu van decidir gravar un

Un moment de la gravació de l’himne

himne, que els va escriure el
pare d’un jugador i gran
afeccionat, en Josep Ma
Freixes i amb la col·laboració
de dos músics, el Carles
Fortuny i el Miquel Aige van
assumir el nou repte de
cantar.

Així, a finals de desembre
varen deixar el camp on
juguen cada cap de setmana
i van entrar en un estudi
d’enregistrament per agafar
el micròfon i gravar la seva
veu en un CD l’himne
presentat abans del partit del
passat dissabte davant el
Calaf.

Durant la presentació,
els mateixos jugadors del
club futbol sala Multiauto-
Parador, van repartir alguns
CD’s amb l’himne gravat
entre els aficionats i
seguidors de l’equip, pre-
sents al pavelló municipal
de Balaguer.

L’equip del Multiauto-Parador

FUTBOL SALA >>
L’himne, gravat pels
propis jugadors de la
plantilla va ser
presentat el dissabte
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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 Cristec guanya al Martorell i perd

per la mínima a la pista del líder

FUTBOL SALA >>
Els balaguerins, cauen a
la pista del Tàrrega, tot
i el bon joc
desenvolupat sobre la
pista targarina

15/12/2007

CRISTEC 5

MARTORELL 3

22/12/2007

TARREGA 5

CRISTEC 4

Propers encontres

02/02/2008 --  16,30h Pavelló Municipal de Pallejà

Pallejà | Cristec
---------------------------------------------------------------------------------------
09/02/2008  --  16,30h Pavelló Municipal de Balaguer

Cristec |Vilaseca

El Cristec Balaguer perd
el derbi que l’enfrontava al
Tàrrega, per 5 gols a 4, en
partit corresponen a la 15a
jornada de la Nacional B i que
tanca la primera volta de
campionat.

El Cristec, que va ser
mereixedor d’un resultat
més positiu, va estar molt a
prop de ser el primer equip
que s’emporta punts de la
pista del líder en un partit
que es va decidir per petits

Tarroja (2-2, min. 15). El
Cristec creava molt perill a
la contra i fruit d’un ràpid
contracop culminat per
Tarroja es va avançar en el
marcador (2-3, min. 18). Una
discutida decisió arbitral que
no va xiular un clar
doblepenalti a favor dels de
La Noguera, que podia haver
suposat el 3 a 5, es va
convertit en l’empat a 3 a
manca d’un minut per a la fi
del primer període. Els de
casa crescuts, van tenir
encara temps per marcar el
4 a 3 abans del descans,
aprofitant el desconcert dels
balaguerins.

El Cristec va acusar la
remuntada local i el partit va
finalitzar amb un ajustat 5 a
4 al final dels 40 minuts,
guanyant els de Tàrrega.

detalls que van afavorir els
de casa.

El Tàrrega va dominar
l’inici de partit i es va avançar
en el marcador al minut 3. A
partir d’aquest instant el joc
visitant va millorar i va
començar a gaudir de bones
oportunitats, empatant
Ferran al minut 7. Les
ocasions es succeïen a les
dos porteries, i un nou gol
del Tàrrega va ser
ràpidament respòs per

Un moment de joc

El Club Tennis Taula
Balaguer-Villart Logístic
va vèncer sense pal·-
liatius a l’Atlético de San
Sebastián per 4-0 en el
primer partit de la sego-
na volta del Campionat de
la Divisió d’Honor del
Tennis Taula femení.

En el primer partit, la
xinesa Yan Lan Li no va
tenir problemes i va des-

fer-se de la seva rival per
3-0. Acte seguit, Anna
Biscarri guanyava per 3-2
en el seu partit, i Loredana
Raduta feia el mateix per
3-0 en el seu torn.

El darrer punt es dis-
putava en el partit de do-
bles, i la parella formada
per Loredana Raduta i
Anna Biscarri es desfeia
amb comoditat de la pa-
rella basca per un contun-
dent 3-0.

L’equip balaguerí con-
tinua ocupant el liderat de
la classificació, amb nou
victòries i cap derrota en
tota la temporada.

El proper 3 de febrer
jugaran contra l’Avilés.

El Tennis Taula Balaguer no
dona opcions i guanya 4-0 al
Atlético de San Sebastián

CTT Balaguer i Atlético San Sebastián

TENNIS TAULA>>Les
balaguerines van
mostrar-se molt
superiors, a l’inici de
la segona volta
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Castelló de
Farfanya

Casa unifamiliar, 350m2,
planta baixa+2 plantes.

3 hab. Cuina i bany
reformats.

Zona Riu
Ref. 40275

Apartament 50m2, 2
hab., cuina americana,

balcó, vistes al riu. Preu:
108.166 e.

OPORTUNITAT!!Ref. 40272

Àtic, 1 hab., tot reformat, terres de gres, portes
de faig, tancament exterior d’alumini, traster 10m2

amb possibilitat d’ampliar. Terrassa 12m2.
Molt lluminós.

Zona Escola Pia
Ref. 40265

Apartament seminou,
84 m2, 2 hab., tot
exterior, parquet i

moblat. Vine a veure’l!

Zona Riu
Ref. 40243

Pis de 90 m2, seminou,
4 hab., calef. indv. gas.
Impresionants vistes de

cara al riu!

Zona Carmelites

Ref. 40268
75 m2, 3 hab., alumini
blanc, calf. ind a gas,

molt lluminós. Per
entrar-hi a viure.

Boldú
Ref. 40269

Casa 264 m2, 3 hab.
dobles, 2 banys, gran

pati+piscina,
terrassa 90m2.

Zona c/ Urgell
Ref. 40276

76 m2, 3 hab., menjador
amb sortida balcó, cuina

reformada, calf. ind.
gas, a/a. Bon preu!

Zona Carmelites
Ref. 40277

115 m2, 4 hab., cuina
office, terra de parquet i
gres, portes roure, calf.

ind. Per entrar-hi ja!

Ps. de l’Estació
Ref. 40278

4 hab., menjador amb
s/ balcó, moblat i molt
lluminós. 84.141 e

Impresionant.

Zona c/ Urgell
Ref. 40280

90 m2, 4 hab., cuina-
office, terres de gres i

parquet, mobles i
electrodoméstics.

El Club Bàsquet aconsegeuix la segona

victòria de la temporada a Les Corts

ESCACS>> Els passats
12 i 19 de gener es jugà a
Benavent la fase territori-
al per equips que va clas-
sificar quatre equips del
Balaguer per a jugar la fi-
nal Catalana per equips,
final en la que el club lo-

cal ja porta cinc anys se-
guits atorgant-se pòdi-
ums d’or en aleví i infan-
til. El club aconsegueix  un
rècord provincial en el tor-
neig de menors, atorgar-
se 4 de 4, els quatre pòdi-
ums d’or possibles.

Èxit del Club Escacs Balaguer
a la fase territorial

El C.E. Balaguer ha aconseguit molt pòdiums

Foto d’arxiu

El Balaguer de bàsquet
aconsegueix la segona vic-
tòria de la temporada, prime-
ra fora de casa, a la pista del
Joventut Les Corts, al gua-
nyar per 101-104. Aquesta
victòria dóna molta moral
als de la Noguera que veuen
que poden encarar la sego-
na volta, que comença
aquest cap de setmana,
d’una altra manera.

El passat dissabte van
caure derrotats per la míni-
ma, 55-57, davant el
Corazonistas, un dels mi-
llors equips de la categoria.

Aquest dissabte rebran a
casa al Sicoris, en el derbi
lleidatà de la primera catala-
na, mentre que el proper dis-
sabte viatjaran a la pista del
Jesús, Maria i Josep, cuer de
la classificació, amb una sola
victòria.

BÀSQUET>>L’equip balaguerí començarà aquest
cap de setmana la segona volta del campionat amb
l’objectiu de sortir de la zona de descens directe
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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.

O P I N I O

Ja fa dies que m’intriga
un fenomen en creixement
que s’està produïnt a la riba
del Segre i també al llarg de
la passarel·la (encara en
singular), jo en dic els «nens
pescadors».  Plogui, bufi el
vent, geli o emboiri, uns o
altres estan allí, al peu de la
canya, aguaitant i
comentant la jugada.

Suposo que és una
activitat bastant inofensiva,
saludable, a l’aire lliure i que
fomenta la integració,
perquè hi ha nens de totes
les procedències. És un
esport que no comporta
perill, sempre que no siguis
un peix, o un vianant
despistat en la trajectòria
d’un ham. Hi ha canalla tan
apassionada amb la pesca
que no és estrany que se
saltin les classes per
dedicar-s’hi. Precisament
els vaig preguntar a tres
xiquets apassionats
d’aquests, que ja feia molts
matins lectius que els veia
tirant la canya. La pregunta
era obvia:
- Què? Piquen?

Els nanos em van mirar
amb aire de superioritat i em
van fer sentir un passerell.
Finalment, com que jo no
marxava, un d’ells em va
explicar:
- Em pescat tres carpes, però
les hem tornat a tirar al riu.

Un altre es va girar i, fent
el gest típic dels pescadors
quan descriuen la mida
d’una peça, va exclamar:
- N’he pescat una així de

Entrevistes freaks.
L’Armada del Segre

Inyaqui Olarte Vives

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

grossa!
Jo li vaig contestar:
- Molt bé, molt bé. – i vaig
afegir, de bon rotllo – Però
vosaltres no hauríeu d’estar
al col·legi ara?

Tots tres es van
encongir d’espatlles com
dient; hi ha tantes coses
que s’haurien de fer...

Un d’ells, suposo que
per justificar-se, em va
assegurar que de grans
volien ser pescadors
professionals i que aquí
estaven aprenent més que
a l’escola.

Home, mirat així, sí. Un
dels grans retrets que és fa
a la jovenalla és que no
saben el que volen.
Aquests, com a mínim, ho
tenien bastant clar.

Si la moda continua,
com sembla que serà
mentre baixi aigua pel riu,
estaria bé que les
administracions compe-
tents es comencessin a
preparar. Qualsevol dia es
poden presentar uns pares
amoïnats exigint-los que
donin un futur a aquests
«nens pescadors». Podrien
començar construïnt una
flota d’arrossegament, o de
palangre i també un port
fluvial a Sant Llorenç,
perquè els xiquets hi puguin
anar a fer cursos formatius
i, ja posats, una armada i un
portaavions.

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

Vergonya és el que
haurien de sentir els polítics
i representants del Servei
Català de la Salut (SCS) de
la província de Lleida al
consentir que el Centre
Sociosanitari Hospital
Jaume d’Urgell de Balaguer
estigui gestionat per
l’empresa privada que ho fa,
finançat, principalment,
amb recursos públics.

Per això, des del sindicat
de CCOO, després d’un any
de negociacions infruc-
tuoses amb la gerència,
volem exposar públicament
les greus deficiències que
presenta aquest centre.

Començant per les
deficiències estructurals: un
edifici en estat deplorable
per la seva antiguitat i per la
mínima inversió que s’ha
realitzat en rehabilitar-lo.
Amb un mobiliari que va
des de llits de fa 13 anys,
que no passen per les
portes (us imagineu si s’hi
pren foc?),  fins a finestres
de l’any que van construir
l’edifici. L’existència
d’algunes habitacions on no
hi ha bany. Problemes amb
la calefacció, desaigües que
no funcionen i un llarg etc.

Un altre tema a
denunciar és el menjar dels
pacients. El dia 14  una
persona que va estar
ingressada va fer un escrit a
la premsa queixant-se, entre
altres coses, del menjar i té
tota la raó, ja que hi ha
pacients que van al
restaurant del costat a dinar
i els que tenen més sort els
hi porta la família.

La neteja tampoc és un
tema important per aquesta
empresa, disposa de 2
treballadores cada dia,
durant 10 hores, i que han

de fer tot l’edifici. Com es
pot deduir és pràcticament
impossible mantenir
l’hospital net.

No existeix Pla
d’emergència al centre i, fins
fa una setmana, no hem vist
la primera grua per a
mobilització de pacients i, a
sobre, és de prova.

Hospital compta amb
una plantilla de 46 tre-
balladors. Com a exemple el
Centre sociosanitari Nadal
Meroles de Lleida, amb el
mateix nombre aproximat
de llits que l’Hospital de
Balaguer, compta amb una
plantilla de 105 treballadors.
A Balaguer més de 25
treballadors estan en
jornades parcials i més de
20 treballadors són personal
eventua.

Així, es donen casos en
que els treballadors
acumulin excedents horaris
de fins a més de 100 hores a
l’any en alguns casos; que
no es compleixin des-
cansos setmanals; que es
substitueixin vacants
d’infermeria amb auxiliars
d’infermeria; que aquest any
ja s’hagin doblat el nombre
de baixes laborals de l’any
passat; que el centre no
disposi en aquests
moments de psicòloga; que
disposem d’una sola
fisioterapeuta; que el
zelador que havien
contractat dures 6 mesos i
ara no n’hi hagi cap; que a
la nit una sola infermera
sigui la responsable de 115
a 120 pacients; al mati, si no
falta ningú, atenen a 40
pacients i a la tarda, entre
dos infermeres, atenen a 60
pacients i un llarg etc.

Tot això amb el vist i
plau del l’Alcalde de

Balaguer, Sr. Aguilar, el
President del Consell
Comarcal de la Noguera,
Sr. Font; grans coneixe-
dors de la realitat
d’aquest centre.

Aquest sindicat ha
posat en coneixement
del Delegat Territorial de
Sanitat Sr. Sebastià
Barranco sobre la
deficient situació que viu
aquest hospital.

La població de Ba-
laguer, la Noguera i els
voltants, mereixen un
hospital sociosanitari del
segle XXI.

El sindicat de Sanitat
de CC.OO es pregunta
que, ¿si un centre de les
mateixes caracterís-
tiques que aquest, que té
més del doble de
treballadors i molts més
recursos materials, amb
el mateix concert de
prestació de serveis amb
el Servei Català de la
Salut, l’Hospital de
Balaguer ha de tenir, per
força, excedent o
«beneficis»? Per tant, no
sabem on s’inverteixen
aquests excedents o
«beneficis».

Plantejada tota
aquesta situació en que
es troba el centre a la
gerència de l’Hospital de
Balaguer, la única
resposta que s’obté és la
de posar cara de
«pocker».

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

De l’Hospital Jaume d’Urgell de Balaguer

Helena Motos i Hervas

Resposanble de la Federació de Sanitat de CC.OO a Lleida

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

www.revistagroc.com
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Agraïment

Associació Cultural Grup d’Art 4

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

L’Associació Cultural
grup d’Art4 de Balaguer vol
agrair a tothom, als
col·laboradors i a les
entitats que han fet
possible la quarta edició del
concurs internacional de
cant líric Germans Pla.

En primer lloc, ens
adrecem a les entitats que
han atorgat els premis en
l’edició d’enguany.
L’ajuntament de Balaguer -
Impic, la Fundació
Marguerida de Montferrato
i la Diputació de Lleida - IEI.
A més a més, també volem
destacar la participació de la
Generalitat de Catalunya, La
Caixa , de l’empresa Cafisol
de Lleida i dels Amics de
l’Òpera de la mateixa ciutat.
L’associació agraeix a la
senyora Rosa Ma. Sauret
tot el reportatge fotogràfic
realitzat durant tots els dies
que ha durat el concurs.

Finalment estem molt
satisfets de la resposta i
col·laboració del comerç de

Balaguer que van participar
en la posada en escena a
càrrec de Vivers Pla i en
l’entrega de dos premis per
part de Viatges Iltrida i d’un
grup format per Camiseria
Borràs, Tallers Adolfo,
Queviures Porté, L’Ast
Major, Bodegues Garcés,
Monesma-Saiz, Ceramica La
Coma, Busquets, Fornés i
Clínica Dental Balaguer.

Tots els membres de
l’associació Grup d’Art 4 ens
sentim molt reconfortats
per l’assistència i
entusiasme del públic que
constatem que va en
augment cada any. Així
doncs, només ens queda
donar les gràcies a tothom i
convidar-vos a tots al IV
Concert de cant líric
Germans Pla a càrrec dels
guanyadors d’aquesta
edició que tindrà lloc l’any
vinent en el teatre Municipal
de Balaguer organitzat per
la mateixa associació Grup
d’Art4.

Ja és temps

C.G.A.

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

Comença ésser temps
d’anar a donar un tomb a les
tendes de so. Veient a la
joventut equipats amb
aparells minúsculs amb els
seus corresponents fils i
audífons enganxats a
l’orella, crec que ens donen
la solució per aquesta
campanya electoral, que
diuen ja ha començat. Com
això deu ser veritat ja és
temps de preparar-nos. No
caldrà escoltar les mitges
veritats, falses dades i
comentaris trets de context
de tots els partits que
mengen a la mateixa
menjadora, això sí, tots lloant
la democràcia que tant
esplèndida s’ha mostrat
amb aquesta nova classe
social de privilegiats.

He suggerit aquesta
solució pel que veig a un vell
amic que durant moltes
hores va “enxubat” a un
“trasto” que transporta a la
butxaca de la camisa amb
unes ramificacions en forma
de fils que li arriben a les
orelles. Està absent del tot
del món que l’envolta;
truques a casa seva no et
respon. Fas anar el telèfon i
surt el contestador. El crides
amb uns brams de Tarzan, i
el silenci continua essent
total, i si per casualitat de la
sort t’apareix, la seva cara és
el retrat de la bonhomia de
l’home que està escoltant el
que vol. Jo havia llegit alguna
cosa vers el poder
d’abstracció dels que
pateixen sordesa, però mai
havia pensat que fos la
solució per no escoltar a
posta totes les falsedats que

en poc temps ens diran. A ra
estic considerant amb molta
cura el comprar un
“artefacte” d’aquest.

El quadre a nivell estatal
no pot ser més negatiu, el
PP amb els artistes més
recalcitrants agafant
protagonisme, amb un deler
d’estar en la continua
topada. Els socialistes
repartint diners com si
fossin seus, accedint a
qualsevol cosa per
continuar manant i tapar les
seves mancances. Els
comunistes donant idees
que pel que s’ha vist, han
triomfat a tot arreu, la  URRS
inclosa. Els nacionalistes
tibant la corda perquè veuen
que és la seva, per ells el
Zapatero és un personatge
fals i sense paraula que els
necessita. El Pizarro nou
personatge del PP un lladre
que va prendre Endesa als
catalans per donar-la als
estrangers, de segur que els
mateixos crítics van beneir
el moment de vendre les
accions a 45 euros, i no, al
preu ridícul d’aquell senyor
que volia comprar i que
anava amb el semen d’un
costat a l’altre malgrat la
seva avançada edat i
l’aspecte respectable. Els
d’Esquerra juguen menys,
ells estan per muntar viatges
sigui Frankfurt o a Escocia,
s’han especialitzat en
aquesta feina que es veu
amb molt de futur amb les
seleccions catalanes de tot
esport a fer i per inventar.
Com es pot comprovar la
babositat de l’ambient, és
ben justificat que

n’estiguem tips
d’aquests grans polítics
del nyigui-nyogui que
confonen la realitat amb
el deliri. Van adelerats pel
poder, i per res més, i res
es pot fer. Si mirem a
l’altra banda, a la casa en
construcció de tots els
catalans versió del Sr.
Mas, veiem el xivarri que
hi ha. Llegint els diaris
veus les capelles que tot
“quisque” es fa per
protegir el seu domini del
no res. Presidents locals
que no donen ni
presència ni calor al seu
líder en cap. Empleats de
Consells Comarcals que
de fa temps ho deuen tot
a CiU, es fan invisibles
davant del Sr. Mas.
Comarques que no es
fan sabedores de la visita
a Balaguer pels tripijocs
del corresponent
president comarcal, i
aneu a saber quanta
misèria més hi ha a nivell
de tota Catalunya. Sí, el
que us explico va passar
el dia 11-01-08 en aquest
racó que és Balaguer, vull
suposar per unes
infantils venjances. Jo
voldira preguntar;
Aquesta és la
representació local dels
que volen ser forts amb
el nostre vot per decidir a
Madrid? Aquest és
l’esquelet que aguanta el
cos de CiU? Que Déu ens
agafi confessats!Jo diria
que una neteja a fons és
el que falta per començar
a construïr qualsevol
cosa, i mentrestant
esperem, ens podem
amorrar al mur de les
lamentacions, que essent
catalans ho sabem fer
d’allò més bé.

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

En resposta a la carta
editada el pasat núm. 489 de
la revista GROC signada pel
Sr. Josep Rubio volem
deixar constància:

1r.-  L’Ajuntament de
Balaguer per les festes de
Nadal fa un reconeixement
a tots els treballadors que
s’han jubilat durant aquell
any.

2n.-  La llista l’elabora
conjuntament amb el
comitè d’empresa els
serveis encarregats del
personal de la casa.

3r.- La tònica i el costum que
se segueix és fer-ho als que
han complert 65 anys
durant l’any quan s’esdevé
la jubilació que considerem
definitiva.

4t.- A la llista que es va lliurar
a l’alcaldia no hi constava el
Sr. Josep Rubio perquè
encara no ha complert els
65 anys. Per tant, l’alcalde
no va excloure ningú.

Qualsevol altra consi-
deració o judici són erronis
i no ajustats a la veritat.

Aclariment de l’Ajuntament al
sr. Josep Rubio

Ajuntament de Balaguer

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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El Centre Excursionista de Balaguer

presenta les activitats pel 2008

El Centre Excursionista
de Balaguer canvia la seva
pàgina web i es passa al do-
mini «cat», de tal manera que
la nova pàgina web és
www.cebalaguer.cat, al ma-
teix temps que presenta el
calendari d’activitats pel pri-
mer trimestre del 2008.

Destaquen en aquest
calendari les activitats de
neu com resulta propi en
aquesta època, com per
exemple excursions en
raquetes de neu els dies  3,
17 i 24 de febrer a la Vall de
Benasc, a Andorra, i al Tuc

terme de Camarasa; i la
darrera al despoblat de
Montessor a Os de Balaguer.

També al local social,
ubicat al segon pis de
l’edifici de l’Ajuntament
(antiga fonoteca), es
projectaran durant aquest
trimestre diversos àudio-
visuals de temes relacionats
amb la muntanya i la natura.

Començaran el 25 de
gener i tractarà sobre el
trencalòs i l’esparver
cendrós; l’1 de febrer es
visualitzarà un DVD sobre
l’escalada a la comarca
d’Osona; el 29 de febrer la
projecció tractarà sobre la
producció de plantes
aromàtiques i medicinals, i
sobre la tòfona (el diamant
negre a la cuina), donant per
acabat aquest cicle.

de Moró (Vall de Boí)
respectivament i el 30 de
març a la Tosseta de la
Caülla, a la Cerdanya.
Sortides hivernals d’alta
muntanya el 10 de febrer al
Vértice de Anayet (Osca).

Pel que fa al senderisme,
s’acaba la ruta per etapes de
Montserrat a Balaguer
seguint el Camí de Sant
Jaume i comença el 9è cicle
de «Caminades per la
Noguera» amb tres sortides:
la primera a la Torre de les
Conclues de Corçà; la
segona a la Massana, al

Activitat del Centre Excursionista de Balaguer

Les sortides per tal de conèixer l’entorn i la natura,
les sortides a la neu i els audiovisuals formen part
de la programació per aquest primer trimestre

Els amants del ball de
saló, des de fa unes set-
manes tenen una cita
cada diumenge a la tarda,
a la Sala de Ball del Pave-
lló Molí de l’Esquerrà de
Balaguer, on s’organitza
una sessió de ball amb la

participació de diferents
grups orquestrals.

Aquest pròxim diu-
menge 27 serà el grup
“Shela” qui amenitzarà la
sessió de ball i a la mitja
part, com és habitual cada
diumenge, es farà el sor-
teig d’un regal sorpresa
entre tots els participants
al ball.

Aquesta nova sala de
ball, obre les portes a les
18,30 hores de cada diu-
menge i el preu de l’entra-
da és de 6 euros per per-
sona.

La Sala de ball del Molí de
l’Esquerrà presenta un bon
programa de sessions de ball

Sala de ball Molí de l’Esquerrà

La Sala del pavelló
del Molí de l’Esquerrà
obre cada diumenge a
la tarda a partir de
les 18,30 hores
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La Suda Teatre comença a treballar per

les representacions de “Viu la Passió”

Viu la Passió

La SudaTeatre ja ha co-
mençat a treballar en l’orga-
nització de la IX edició de l’es-
pectacle de llum i só «Viu la
Passió» que s’escenificarà,
un any més, en el mateix
marc incomparable de les
runes del Castell Formós,
per Setmana Santa, a la ciu-

tat de Balaguer.
Com cada any, l’equip

directiu, està preparant
algunes novetats dins
l’espectacle per tal de
continuar despertant
l’interès a aquelles persones
que ja hagin assistit a
anteriors representacions.

Però per tal de dur a
terme aquesta important
escenificació és necessària
la participació activa d’uns
tres-cents  actors o figurants.

És per aquest motiu que
us animem a formar part
d’aquest col·lectiu (si és que
encara no ho sou) capaç de
continuar tirar endavant una
iniciativa que ha pretès
recuperar d’una forma
totalment nova i original,
una tradició que caracteritza
la Setmana Santa, i que va

Quadre de l’espectacle Viu La Passió

Fan una crida a tots els
interessats en participar
en aquest espectacle
que es representa al
Castell Formós durant la
Setmana Santa

aconseguir molt d’èxit i ressò
gràcies a la participació de
tots.

Així doncs, la SudaTeatre
vol fer una crida popular
convidant a tots els
ciutadans, grans i petits
(menors de 12 anys, acom-
panyats per un adult) de
Balaguer i comarca a aportar
la seva col·laboració tan
necessària per a que aquest
espectacle esdevingui
novament una realitat, i
poder continuar així aquesta

gran representació, que ja
està cosolidada.

Els interessats podeu
adreçar-vos  al número de
mòbil del grup teatral La
SudaTeatre, al  651929841.

El proper divendres, dia
8 de febrer de 2008, a les 10
del vespre i a la Sala d’actes
de l’Ajuntament de Balaguer,
tindrà lloc una reunió
informativa de tots els
interessats, juntament amb
els que repeteixen expe-
riència.
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Anuncis breus classificats

IMMOBLES
------------------------------------------------
ES LLOGA pis de 4 hab., c/
Barcelona, calef., ascenssor.
Sense mobles. Raó telèfon:
973448273.
------------------------------------------------
SE VENDE piso de nueva
construcción en Balaguer.
Próximo Ps. Estación, 90 m2,
3 hab. dobles, 2 baños. Gran
terraza. Telf: 637423228.
------------------------------------------------
APARTAMENT en venda a
Balaguer, 2 hab. Molt cèntric.
Trucar al: 607896071.
------------------------------------------------
OPORTUNIDAD, vendo piso
nuevo a estrenar en Balaguer.
Precio: 117.198 e. Razón:
600402319.
------------------------------------------------
ES LLOGUEN pàrkings a l’edi-
fici HP Sanahuja, 36. Referèn-
cia Gestoria Cudós. Raó:
973450555, Montse.
------------------------------------------------
VENDA/LLOGUER de pàr-
kings tancats al c/ Jaume Bal-
mes, 11 de Balaguer. Raó:
973446161-629310479.
------------------------------------------------
BALAGUER vendo casa ado-
sada a estrenar. Precio:
216.364 e.  Telf:973449314.
------------------------------------------------
SE VENDE parcela, Av. Àngel
Guimerà, 150 m2 (225 m2 edi-
ficables). Ideal casa adosada.
Situación immejorable.
Precio: 90.000 e.  Telf:
639374155.
------------------------------------------------
ES LLOGA magatzem de
1.000 m2, Pol. Ind. Camp
Llong. Amb instal·lació d’ai-
gua i llum, oficines amb cale-
facció i a/a, alarma, càmares
vigilància, i caixa seguretat.
Raó: 609432684.
------------------------------------------------
ES VEN pis xamfraner, tot ex-
terior, c/Sant Crist, 3 hab., 2
banys, parquet, calf. comuni-
tària, a/a, comunitat econò-
mica, moblat o sense. Prepa-
rat per viure-hi. Preu:
159.000e. Telf: 686473026.
------------------------------------------------
ES LLOGA local de 150 m2,
amb instal·lacions d’oficines i
magatzem. Totalment condi-
cionat al centre de Balaguer.
Raó: 973446525 - 609909089.

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

PARTICULAR vende piso
seminuevo, Crta. Camarasa,
92 m2, 4 hab., 2 baños, 2 bal-
cones. Moblado y con todos
los electrodomésticos. Pre-
cio: 173.000 e. Razón telf:
617672556.
------------------------------------------------
ES LLOGA plaça de pàrking
al c/ Bellcaire. Interessats tru-
car al telèfon: 973238325.
------------------------------------------------
ES LLOGA pàrking tancat,
molt econòmic al c/Jaume
Balmes. Raó: 973446988.
------------------------------------------------
ES LLOGA local cèntric a
Térmens, 90 m2.  Telèfon:
696570785.
------------------------------------------------
SE VENDE piso c/ St. Crist, 90
m2, reformado y amueblado.
Telf: 616981368.
------------------------------------------------
ES LLOGA pàrking i traster.
Zona Escola Pia. Raó:
973445166.
------------------------------------------------
ES VEN gran casa de poble a
Tudela de Segre. Reformada
interiorment. Moltes possibi-
litats. Telèfon: 665840840.
------------------------------------------------
VENDA apartament nou a es-
trenar. Molt cèntric i a bon
preu. Raó: 661245574.
------------------------------------------------
ES TRASPASSA video-club
per motius personals. Bona
situació. Telf: 618658905.
------------------------------------------------
ES VEN pàrking tancat al c/
Barcelona, 13 xamfrà al c/
Sant Crist, 57 a Balaguer. Raó:
699111596.
------------------------------------------------
EN VENDA pàrking de línia,
de particular a particular a
l’Av. Pere III, xamfrà amb c/
Benlloch. Telf: 699888360.
------------------------------------------------
CASA EN VENDA a l’Hostal
Nou. Raó: 661245574.
------------------------------------------------
ES VEN pis de 70m2+taster a
Balaguer, amb opció de pàr-
king. Molt cèntric. Raó:
699111596.
------------------------------------------------
ES LLOGA pis al c/ Rovira
Roure, 40, 2 hab., menjador,
cuina, terrassa, 1 bany, cale-
facció. Vistes a l’Hospital Sta.
Maria. Raó: 630706425.

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

ES VEN finca rústica de rega-
diu, amb 7 jornals, entre
Bellcaire i la Sentiu de Sió.
Interessats trucar al telèfon:
973446748.
------------------------------------------------
ES TRASPASSA pastisseria
per jubilació a Balaguer, en
ple rendiment al c/ Sant Llu-
ís, 20. Demanar per Josep
Mitjana als telèfons:
973446283 (pastisseria) i
606630532 (mòbil).
------------------------------------------------
ES LLOGUEN places de pàr-
king de línia, zona Escola Pia
(c/ Riu Corb cantonada c/
Girona). Telf: 699888360.
------------------------------------------------
ES VEN terreny de 550 m2 a
Crta. Camarasa (zona nova
urbanització), amb casa edifi-
cada de 68 m2. Raó:
628663989.
------------------------------------------------
SE VENDE casa de planta
baja, 2/3 hab. dobles, baño,
cocina, patio y garaje. Razón:
666465331.
------------------------------------------------

TREBALL
------------------------------------------------
PNEUMATICOS DÍAZ SU-
BÍAS, busca persona para
sección de maquinaria pesa-
da y mantenimiento. Sabados
mañana laboral. Interesados
presentarse.
------------------------------------------------
EMPRESA DE SERVEIS neces-
sita aprenent, amb coneixe-
ments elèctrics teòrics, ESO
aprovada (no cal experiència).
Portar C.V. i foto al moment
de l’entrevista. Telèfon:
973447268 (demanar per Loli
o Xavier).
------------------------------------------------
TRABAJA DESDE CASA, in-
gresos extras tiempo parcial,
elevados ingresos tiem-po
completo, ideal para personas
emprendedoras, sin jefes ni
horarios fijos. Llama al:
687727525.
------------------------------------------------
EMPRESA NOVA  Balaguer,
busca instal·lador amb expe-
riència en electricitat i fonta-
neria. Amb carnet de conduir
B1. Portar CV al moment de
l’entrevista. Telf: 610751154.

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

SE OFRECE mujer rumana
para hacer trabajos de
limpieza o sector de
restauración. Mucha
seriedad. Razón: 664532216.
------------------------------------------------
EMPRESA d’alimentació de
Balaguer, necessita personal
de magatzem i encarregats de
secció. Interessats trucar al
973451122.
------------------------------------------------
SE OFRECE mujer rumana
para hacer trabajos de
limpieza. Mucha seriedad.
Razón: 647134592 (llamar a
partir de las 20:00 h).
------------------------------------------------
S’OFEREIX noia per treballar
fent feines de la llar o cuidar
nens o gent gran. Telèfon:
646067851.
------------------------------------------------
S’OFEREIX administrativa a
temps parcial o a hores. Inte-
ressats trucar: 686085159 (Pla
d’Urgell, Urgell i Noguera).
------------------------------------------------
ES PRECISA pintor d’obra
nova o industrial. Dirigir-se al
973448573-618299327.
------------------------------------------------
ES PRECISA Administrativa
amb coneixements de comp-
tabilitat i ofimàtica. Es valo-
rarà experiència. Interessats
truqueu al: 609376099.
------------------------------------------------
EMPRESA d’alimentació pre-
cisa repartidor amb carnet B1.
Preferiblement amb experièn-
cia. Enviar C.V a l’apartat de
correus 118 de Balaguer.
------------------------------------------------

VARIS
------------------------------------------------
INTERBAN. Capital privado,
para embargos, subastas...
Consultenos al 973447477.
------------------------------------------------
INTERBAN. No se agobie por
sus problemas económicos,
consultenos y le ayudaremos
a encontrar una solución. Telf:
973447477.
------------------------------------------------
INTERBAN. Créditos per-
sonales hasta 9.000 e, sin ava-
les, en 24 h. T:973447477.
------------------------------------------------
REFORMES i rehabilitacions
de pisos, apartaments i xa-
lets. Raó: 651911369.
-----------------------------------------------

ESQUIZOFRÈNIA i altres
TMS: transtorns bipolar, de-
pressiu, de personalitat, ago-
rafòbia. Informació i suport a
afectats i entorn, familiars-
amics. Contacte: Associació
Salut Mental Ponent-Bala-
guer/La Noguera, telefons:
9 7 3 2 2 1 0 1 9 - 6 1 0 2 6 0 2 2 1 ,
www.salutmentalponent.com,
associacio@salutmentalponent.com
------------------------------------------------
NOI de 43 anys sense fills, bus-
ca parella. Telf: 619940622.
------------------------------------------------
ES TRASPASSA llicència de
taxi de Balaguer. Raó:
606105223-973446055.
------------------------------------------------

VEHICLES
------------------------------------------------
VENC Tractor Barreiros, mo-
del R-350 S, 38 cv potència,
ITV del ‘07, rodes darrera no-
ves. Preu: 2.600 e. Transport
inclòs a tota la província de
Lleida. Tel: 616069311.
------------------------------------------------
ES VEN quad IFZ Yamaha 450.
Perfecte estat. Raó:
661245573.
------------------------------------------------
ES VEN Tractor Jhon Deere,
model 2020, documentat. En
perfecte estat d’ús i manteni-
ment. Instal·lat toro hidràulic
per palets. Preu: 8.400 e ne-
gociables. Raó: 973610087.
------------------------------------------------
ES VEN Yamaha motocross de
competició, any 2001. Preu:
1.800e. Tel: 650409188.
------------------------------------------------
COMPREM tractors vells i
motos antigues. Totes les
marques i models (Ossa,
Bultaco, Montesa i altres). No
importa l’estat. Raó:
973610087.
------------------------------------------------
SE VENDE Renault Escenic II,
105 cv, año 2006, 30.000 kms.
Garantia oficial hasta marzo
del 2009. Precio: 15.500 e.
Telf: 625460146.
------------------------------------------------
SE VENDE Volkswagen Bora,
año 2002, 110cv, motor 1900
TD, 160.000 kms. Precio:
9.500 e. Telfs: 678211365-
627121889.

------------------------------------------------
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Farmàcies

ÀGER
AJUNTAMENT 973 455004

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
--------------------------------------------------------------------------
LES AVELLANES
AJUNTAMENT 973 454004
--------------------------------------------------------------------------
VALLFOGONA DE BALAGUER
AJUNTAMENT 973 432008
CASA DEL METGE 973 432055

Telèfons útils

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
06.10 BARCELONA feiners
18.58 " diumenges
07.30 TÀRREGA feiners
12.00 " feiners
15.00 " de dill. a div. feiners
19.30 " feiners
07.48 LLEIDA feiners
07.51 " feiners
08.00 " feiners
09.15 “ feiners
10.45 “ diumenges
13.30 " calendari escolar
15.18 “ de dill. a div. feiners
18.05 LLEIDA diari
09.50 SEU D'UR-PUIGERDÀ diari
16.35 " diari
13.35 SOLSONA dill,dima,dij,div. feiners
13.35 PONTS de dill. a div. feiners
19.50 PONTS de dill. a div. feiners

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. LLEIDA-BALAGUER CALENDARI

09.15 diari
11.00 feiners
12.30 feiners
13.00 de dill. a div. feiners
15.00 calendari escolar
16.00 diari
16.45 feiners
18.30 calendari escolar
19.00 de dill. a div. feiners

Horari d’autobusos

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

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

Parquet natural i laminat

Tarima interior i exterior

Sostres, pèrgoles ...
C/ Gaspar de Portolà, 1 - BALAGUER

a/e: parquetsesets@telefonica.net

Fax 973 449 997  Mòbil 687 449 890

etàletàletàletàletàl.....liquesliquesliquesliquesliques

ORENOORENOORENOORENOORENOM
Portes metàl.liques

Basculants i automàtiques

Escales i baranes metàl.liques

Serralleria i Forja

Estructures metàl.liques

C/ Thomas Edison, s/n
Tels. 973 586 773 - 605 801 804
25337 BELLCAIRE D�URGELL

Farmàcies de torn de Balaguer

SORTIDES ARRIBADES
BALAGUER LLEIDA

06.30 (1) 06.59
08.00 (6) 08.30
09.45 10.14
12.25 12.54
14.16 (4) 14.46
16.00 16.29
18.30 18.59
19.25 (4) 19.55

SORTIDES ARRIBADES
LLEIDA BALAGUER

06.00 (1)(2) 06.23
07.15 07.44
09.05 (3) 09.34
11.45 12.14
13.45 (3) 14.19
15.15 15.44
17.50 18.19
20.30 (5) 20.59

Horari de trens

(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: 11.05 h i 15.50 h - Arribades a Sort: 11.35
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 17.20 h - Arribades a la Pobla de Segur:
12.40 h i 17.50 h).
(5) Els dies 24, 25 i 31/12 només circula entre Lleida i Balaguer.
(6) Els dies 25 i 26/12 i el 01/01 només circula entre Balaguer i Lleida.

Se vende parcela , Av. Àngel
Guimerà, de 150 m2 (225 m2

edificables). Ideal para casa
adosada. Situación immejorable.

Precio: 90.000 E.
Interesados llamar al 639374155.

ES VEN SOLAR PER FER 4 CASES ADOSSADES.
El solar està net i no té cap càrrec financer. El preu inclou:

- Projecte bàsic d’execució i plànols
- Projecte de telecomunicacions
- Projecte de seguretat i salut

- Fiances per a voreres i residus
- Llicència d’obres

Informació: 660 792 237

Molt bona repercussió!!

De les 8 de la tarda del 24 de gener a les 8 de la tarda del 31 de gener CLAVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 31 de gener a les 8 de la tarda del 7 de febrer SALA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 7 de febrer a les 8 de la tarda del 14 de febrer MARCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c/ Riu Sió, 3
25617 La Sentiu de Sió

Tel. 692 16 75 96

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

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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