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PORTADA

Antiquària 2008

Quan els lectors del Groc llegeixin aquestes línies, pro-
bablement ja estarà col·locada al seu lloc, l’estructura de la
segona passarel·la peatonal sobre el riu Segre al seu pas
per Balaguer.

Una passarel·la que uneix l’Avinguda dels Països Cata-
lans, a l’alçada del carrer Almatà, amb l’Avinguda Francesc
Macià, just davant del Xalet Montiu. Un pas que facilitarà a
bona part dels veïns d’aquesta zona d’expansió de l’Eixam-
ple a l’accés a la zona de serveis públics del Centre Històric.

És evident que tot el que sigui millores en les
comunicacions, ja siguin peatonals o de trànsit rodat, és
positiu per als usuaris i per al futur d’una ciutat, però potser
també cal demanar explicacions, ja sigui a l’administració
corresponent o a l’empresa adjudicatària de les obres, pels
grans endarreriments en el lliurament d’aquestes.

Un mes amunt o un mes avall, la passarel·la de Balaguer
serà inaugurada un any després del que s’havia anunciat
inicialment. Aquest fet no es aïllat. Si repassem les notícies
de quan s’anuncia l’inici d’una obra i el seu termini
d’execució, rarament es compleix el calendari. No sols a
Balaguer, sinó que acostuma a passar a totes les
administracions. Segurament faria falta més control cap a
aquestes grans empreses adjudicatàries que normalment
es creuen tenir la paella pel mànec.

Però al final, suposo que el que compta i el que ens ha
d’alegrar és que les obres s’acabin, i que tots en puguem
gaudir.

La nova passarel·la

Josep M. Simon i Auberni

---------------------------------------------
Que ningú no dubti que

aquestes han estat les elec-
cions generals més en clau
espanyola que hi ha hagut
des del retorn de la demo-
cràcia. És d’esperar que així
siguin perquè es disputa qui
s’asseurà a la cadira presi-
dencial de la Moncloa.  Fins

aquí, correcte. Però, que es
bipolaritzi tant el debat em
sembla del tot perillós. Ve-
ient aquest panorama, sem-
bla  que a algú li interessa
que les minories només
desenvolupin un paper més
aviat testimonial, de pura
comparsa. Però és que al fi-
nal, aquestes poden fer cau-
re la truita cap a un lloc o
cap a un altre -o això també
és una mentida que ens vo-
len fer creure-.  Desconec si

la intenció que tenia una co-
alició, l’eslògan de la qual
afirma que els seus vots se-
ran un senyal de respecte,
pretenia denunciar pública-
ment aquest ostracisme en-
vers les minories de tot ti-
pus. Si aquest és el cas, l’han
clavat. En cas contrari, hau-
rà estat un miratge. Llàsti-
ma... Malgrat tot, a la fi, qui
té la paella pel mànec és el
poble, o no?
-------------------------------------------------
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Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes

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

URGÈNCIES i domicilis 24 hores al tel. 629 359 238

Durant el cap de
setmana del 1 i 2 de març,
el pavelló polivalent de
Balaguer ha viscut una
nova edició de la Fira
Expoauto, que s’ha
tancat amb satisfacció
per part dels expositors

Satisfacció general de públic i

dels expositors amb la

celebració d’Expoauto 2008

Expoauto 2008

Les vendes han estat
satisfactòries tot i
que la recessió
econòmica es nota en
el vehicle nou

representants d’una
vintena de firmes auto-
mobilístiques, tot i que
han manifestat que el
sector està notant
l’actual crisi econòmica,
i que les vendes de cotxe
nou han baixat conside-
rablement respecte als
darrers anys.

Els expositors han
manifestat que hi ha
hagut un augment de
públic de fora de
Balaguer, amb l’assistèn-
cia de centenars de
visitants.

Del 7 al 9 de març se celebra una nova

edició del certamen firal Antiquària
Els propers 7,8 i 9 de

març, Balaguer acull un nou
certamen Firal en el Nou Pa-
velló Polivalent de la ciutat.
Es tracta d’Antiquària, la 9a
fira d’antiguitats i brocan-
teria organitzada per Fira
Balaguer i l’Associació de
Brocanters i Antiquaris
«Indíbil i Mandoni» de Lleida.

Un any més, el divendres
a la tarda a partir de les 16’30h
s’obriran les portes d’aquest
monogràfic, tot i que la
inauguració oficial no serà
fins a les 18’30h.

Un total de 20 expo-
sitors, provinents de diver-
sos punts de la geografia
catalana, aragonesa i
andorrana seran els
encarregats de mostrar
l’ampli ventall de peces
antigues que aniran, com ja
ve sent habitual en aquest
certamen, des dels mobles
auxiliars fins els rellotges de
paret, passant pels petits
detalls de decoració, objec-
tes curiosos, peces de
col·leccionisme, joies,
monedes i llibres.

Enguany, com a novetat,
podrà visitar-se una
exposició d’eines de l’era,
restaurades per particulars
que de ben segur seran
l’atracció de la Fira i ens
recordaran com es treballava
el camp anys enrere.

També destacar que el
dissabte a 2/4 de 10 de la nit
al mateix pavelló es celebrarà
el ja tradicional Sopar

Subhasta, on tots els articles
subhastats seran tots a un
preu popular.

El diumenge al matí,
tindrà lloc la 2a trobada
d’intercanvi de plaques de
cava «Ciutat de Balaguer»,

Antiquària de l’any passat

on es presentarà una
ampolla de les Caves Comas
(Codorniu) amb placa
commemorativa, activitat
que es va fer per primer cop
l’any passar i va tenir molt
bona resposta.

Aquesta nova edició d’Antiquària alberga una
exposició d’eines de l’era, i la 2na Trobada de
col·leccionistes de plaques de cava
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Dos-cents escolars participen a la

plantada de l’arbre a les Franqueses

Aquest dijous 6 de
març està previst que si-
gui col·locada la segona
passarel·la peatonal so-
bre el riu Segre, a l’alçada
entre l’estació d’autobu-
sos i el Xalet Montiu, se-
gons va informar l’alcal-
de de Balaguer, Miquel

Aguilà, en una recent vi-
sita d’obres. La passarel·-
la serà col·locada per dos
grans grues de gran to-
natge i posteriorment s’hi
faran els darrers retocs,
com la col·locació de ba-
ranes i pavimentació per
a poder ser utilitzada.

La segona passarel·la

s’instal·la aquesta setmana

Passarel·la sobre el Segre

Plantada d’arbres 2008

Del 25 al 28 de febrer els
escolar dels diferents cen-
tres de Balaguer van partici-
par a la plantada de l’arbre a
la zona de la Bultra del Mo-
nestir de Santa Maria de les
Franqueses.

En total han estat més de
dos-cents escolars acompa-
nyats pels mestres i els res-
ponsables de l’àrea de jardi-
neria de l’Ajuntament de
Balaguer i del Servei Educa-
tiu de la Noguera, plantant
uns dos-cents cinquanta ar-
bres en aquesta zona on s’es-
tà repoblant en els darrers
anys.

L’activitat de la plantada
de l’arbre està organitzada
dins del Pla Municipal de
Dinàmica Educativa i hi par-
ticipen els alumnes de quart
de primària dels diferents
centres de la ciutat.

Els escolars de quart de primària dels diferents
centres escolars de Balaguer han participat a la
plantada de l’arbre entre el 25 i el 28 de febrer
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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 al c/ Barcelona, econòmic.

- ES VEN pis al c/ Gregorio Marañon. Econòmic.

- ES VEN dúplex, 140 m2 a estrenar.

- ES VENEN xalets a Castillonroy.

- ES VENEN xalets al Club Segre, Gerb.

- ES VEN pàrking tancat al c/Dr. Fleming.

- ES VEN local comercial 80 m2, c/ St Josep de Calasanç.

- ES LLOGA pis c/ Barcelona, 4 habitacions.

El passat 22 de febrer,
el Secretari per la Planifi-
cació Territorial de la Ge-
neralitat, Oriol Nel·lo va
visitar les obres que s’es-
tan duent a terme al Cen-
tre Històric de Balaguer,

acompanyat per l’Alcalde
de Balaguer i els tècnics
municipals.

Nel·lo va qualificar de
molt notable la inversió
feta a Balaguer i destacà
la labor de l’Ajuntament,
com a un dels primers de
Catalunya en apostar per
la reforma del Centre His-
tòric entrant a la Llei de
Barris, i  va aplaudir el fet
que es projectin les obres
del Jutjat i del Casal de
Ciutat, al bell mig del
Casc Antic.

Oriol Nel·lo visita les obres

de reforma integral del

Centre Històric de Balaguer

Oriol Nel·lo felicita
l’Ajuntament de
Balaguer per les
obres realitzades al
Centre Històric

Oriol Nel·lo visita les obres del Centre Històric

Els escolars de Balaguer participen en

un parc mòbil al Pavelló polivalent
La ciutat de Balaguer

acull un any més un parc
mòbil adreçat als alumnes
dels centres educatius de la
ciutat i la comarca, des del
dia 4 de març fins el dia 14, a
la pista 1 del Nou Pavelló
Polivalent, organitzat pel
Servei Educatiu de la Nogue-
ra.

L’objectiu d’aquesta
iniciativa és la d’ajudar els
alumnes a adquirir uns
comportaments viaris cor-
rectes, treballar els coneixe-
ments referents al trànsit en
general, les seves normes, la
seva problemàtica, els mit-
jans de transport juvenils...
entre altres.Parc mòbil a Balaguer

La regidoria d’Esports prepara la

Setmana X-Trem del 17 al 20 de març
Com cada any per Set-

mana Santa, la regidoria
d’Esports prepara la cele-
bració de la Setmana X-
Trem per als nois i noies
d’edats compreses entre
els 5 i els 14 anys.

El dilluns i el dimecres,
els participants faran sor-
tides a la natura amb bici-
cleta, mentre que el di-
marts i el dijous practica-
ran esports convencionals
als diferents equipaments
municipals.

Amb l’objectiu de que adquireixin comportaments
viaris correctes i coneixements sobre el trànsit

Setmana X-Trem
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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

El Departament d’E-
ducació preveu iniciar en
breu les obres de cons-
trucció del nou CEIP
Balaguer a la zona de la
carretera de Camarasa. Ja
s’han realitzat els estudis
geotècnics i l’obra està

adjudicada a l’empresa
Lluís Puigdevall. En una
primera fase està prevista
la construcció de la zona
d’Educació Infantil i l’Àrea
d’Administració.

Els plànols seran expo-
sats a la Jornada de Por-
tes Obertes que farà el
centre durant el matí del
diumenge 9 de març.

El proper curs 2008-09
ja s’impartiran classes de
P-3 (dos grups) i de P-4 (1
grup). Cada aula disposa-
rà d’equipament informà-
tic i connexió a internet.

Les obres del CEIP Balaguer

s’iniciaran en breu a la zona

de la Carretera de Camarasa

Aules de l’actual CEIP Balaguer

Aquest diumenge 9 de
març, hi ha una
Jornada de Portes
Obertes per mostrar
el projecte del centre

Balaguer celebra el Dia Internacional

de la Dona amb una conferència

L’Àrea de la Dona de
l’Ajuntament de Balaguer
vol sumar-se als actes que
es celebren arreu en motiu
del Dia Internacional de la
Dona amb dos actes que es
realitzaran els dies 14 i 29 de
març, segons va indicar la
regidora de l’Àrea de la Dona
de l’Ajuntament de Balaguer,
Montse Serra.

El divendres 14 de març
a les 20,30 hores i a la Sala
d’Actes de l’Ajuntament es
realitzarà una conferència de
la periodista Roser Perera,
delegada de Catalunya Rà-

participatiu en que el narra-
dor exerceix de moderador
d’un debat amb el públic as-
sistent, en el que s’intenta
aprofundir una mica més en
les causes i conseqüències
de la no igualtat.

El Dia Internacional de la
Dona Treballadora és el 8 de
març, tot i què l’Ajuntament
de Balaguer ha traslladat la
celebració al dia 13, per no
coincidir amb la Jornada de
reflexió de les Eleccions Ge-
nerals del 9 de març.

Els actes organitzats pel
Dia Internacional de la Dona
Treballadora, compten un
any més, amb la col·-
laboració de les diferents
associacions i grups de do-
nes de  la ciutat de Balaguer
i de la comarca de la Nogue-
ra.

dio a Lleida sota el nom “La
dona en els mitjans de co-
municació”.

Montse Serra també va
indicar que el dissabte 29 de
març a les 18 hores i també
a la Sala d’Actes de l’Ajunta-
ment s’oferirà un espectacle
debat sobre les desigualtats
entre sexes dirigit i interpre-
tat per l’actor Xavier Demelo,
acompanyat per Marcelo
Arnal al piano. L’espectacle
que s’anomena justament
“Gèneres”, és una proposta
escènica que barreja músi-
ca, contes, poesia i un final

Balaguer celebrarà el Dia de la Dona amb diferents actes

Una conferència de la periodista Roser Perera i
l’espectacle “Gèneres” a càrrec de Xavier Demelo,
actes per commemorar el Dia Internacional
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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

El Montsec augmenta l’oferta turística

amb rutes d’observació ornitològica
El Consorci del Montsec

ha dissenyat catorze itinera-
ris que permetran guiar als
visitants fins als millors in-
drets per a l’observació de
les diferents espècies
d’ocells que s’hi troben en
aquesta zona.

El delegat territorial del
Govern a Lleida, Miquel
Pueyo, va ser l’encarregat de
presentar aquestes rutes als
alcades que formen part del
Consorci del Montsec, a
representants del Consell
Comarcal de la Noguera i del
Pallars Jussà, i també a
diferents empresaris del
sector turístic i de la
restauració de la zona.Presentació dels itineraris

Conveni de col·laboració entre l’Estel i

el Consell Comarcal de la Noguera
Aquest mes de febrer,

concretament el dia 25, l’As-
sociació l’Estel i el Consell
Comarcal de la Noguera han
signat un conveni de col·-
laboració per poder realitzar
un programa de transició a
la vida adulta d’un alumne/a
del Centre d’Educació Espe-
cial l’Estel.

Aquestes pràctiques
educatives consistiran amb
la desenvolupació de  les tas-
ques d’Auxiliar de Conserge-
ria.

El Consorci del Montsec presenta 14 itineraris per
l’observació de la diversitat ornitològica de la zona

Signatura del conveni

Les obres que que-
den pendents de realitza-
ció del Centre d’Observa-
ció de l’Univers i de l’Ob-
servatori Astronòmic del
Montsec, al Parc Astronò-
mic del Montsec, comen-

çaran al març, segons han
fet públic el secretari ge-
neral de la Vicepresi-
dència, Rafael Niubò, i el
delegat del Govern, Mi-
quel Pueyo.

Les actuacions que
s’han de dur a terme,  per
un import total de
1.174.638 euros consis-
teixen en la millora de les
mesures de seguretat i de
la climatització i la
instal·lació de la fibra
òptica de l’Observatori
Astronòmic.

Obres de millora al Centre

d’Observació de l’Univers i a

l’Observatori Astronòmic

Les obres pendents
d’acondicionament
del COU i l’OAM
començaran a
principis de març

Centre d’Observació de l’Univers
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Representants i técnics de joventut de

Balaguer i Noguera visiten l’Alt Urgell

El passat divendres
es va tornar a posar en
marxa el programa a Rà-
dio Balaguer de “La joven-
tut en marxa”, amb un
canvi en la direccio i pre-
sentació. Els joves volun-
taris de Creu Roja Joven-
tut Josep M. Gómez, Lí-

dia Bertran, Nomemí
Garcia i Cristina
Domingo, són els qui
durant 3/4 d’hora ens par-
len de noticies de joven-
tut, salut, cinema...

L’espai s’emet cada
últim divendres de mes a
2/4 de dues i a 2/4 de nou.

El programa “la joventut en

marxa” torna a la ràdio

El presenten voluntaris de Creu Roja Joventut

Visita a l’Alt Urgell

El president del Consell
Comarcal, Vicent Font, amb
la consellera de joventut, Eva
Maza, i el regidor de joven-
tut de l’Ajuntament de
Balaguer, Juanjo Tenorio,
acompanyats per tècnics
comarcals i municipals, van
ser rebuts pel president del
Consell Comarcal de l’Alt
Urgell, Jesús Fierro, i la con-
sellera de joventut de l’Alt
Urgell, Mireia Pellicer, per
posar en comú experiències
i models de treball en políti-
ques de joventut.

La delegació de la No-
guera va destacar com a
bona pràctica la “Comarca-
lada” en les seves dues edi-
cions, i seguidament es va
fer una visita a dos equipa-
ments emblemàtics de la
Seu d’Urgell en atenció i par-
ticipació juvenil.

La Trobada entre les delegacions va ser fructifera i
van compartit experiències en polítiques de joven-
tut que es porten a terme a les dos comarques
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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

Per Setmana Santa, torna l’espectacle

“Viu la Passió” al Castell Formós

Imatge de l’espectacle«Viu la Passió»

«Viu la Passió» neix a
Balaguer l’any 2000 com un
espectacle diferent a totes
les passions que és fan ar-
reu del país. És un especta-
cle plasticomusical on el
color el dóna el vestuari i la
il·luminació.

La situació escènica  la
proporciona l’entorn natural
del Castell Formós de
Balaguer, espai a l’aire lliure
que té una tradició històrica
molt important, situat vora
el Santuari del Sant Crist, en
ruïnes, i que fou antic palau
andalusí convertit, posterior-
ment, en residència dels
Comtes d’Urgell. Aquest
espai, elevat respecte a
Balaguer, metafòricament
ens situa, per damunt de la
vida quotidiana, marc ideal
per representar aquests fets.

L’espectacle està format
per 13 quadres que fan viure

amb màgia, realisme i
fantasia les narracions
evangèliques de l’ última
etapa de la vida de Crist.

Els dies de representació

són 21, 22 i 23 de març al
Castell Formós. Tot els dies
a partir de les 20.15 hores i
fent fins a quatre torns cada
dia.

Un any més, l’espectacle
està organitzat pel grup
La SudaTeatre, i en el
que participen
centenars de persones

La carrossa titulada
«Els Mosqueters» va
endur-se el primer premi
del concurs de carrosses
que va tenir lloc a
Térmens el passat cap de
setmana, coincidint amb
la celebració del Carnaval.

La segona posició va
ser pels «Pirates» i
finalment, el tercer premi
se’l va endur la carrossa
«La Grangeta».

El concurs de car-
rosses va ser una de les
activitats que es van
realitzar durant la tarda
festiva que va aplegar
més d’un miler de
persones a la vila de la
Noguera.

Durant la festa també
es van realitzar diferents
concursos  de disfresses
individuals i per grup.

Els Mosqueters, guanyadors

del concurs de carroses al

Carnestoltes de Térmens

La carrossa “Els Mosqueters”

Més d’un miler de
persones van
participar a la festa
durant el passat cap
de setmana
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150 inscrits al Curs de Genealogia a

l’Arxiu Històric de la Noguera

El passat 27 de febrer
com cada darrer dime-
cres de mes, la Bibliote-
ca Margarida de Mont-
ferrat va acollir una nova
sessió de l’hora del con-
te: «Contes de Carnestol-
tes» a càrrec de “Va de
Contes” amb la narrado-

ra Mireia Vallès, que va ex-
plicar tres contes, molt
lligats a la festa del Car-
nestoltes

Vallès va utilitzar la
música d’una flauta tra-
vessera per endinsar els
nens  a la màgia dels con-
tes.

Carnestoltes a la biblioteca

amb l’Hora del Conte

L’Hora del Conte

Curs de Genealogia

L’Arxiu Comarcal de la
Noguera ha començat els
actes de la celebració del seu
25è aniversari amb el curs de
genealogia “Com fer un ar-
bre genealògic”.

El passat divendres 22 de
febrer va tenir lloc a Balaguer
la primera sessió del curs, la
qual va ser impartida per
Xavier Mora i Giné, professor
i membre de la Societat
Catalana de Genealogia.

L’extraordinari interès
que ha despertat aquest
curs, amb un total de 120
inscrits, ha fet ampliar el
present curs a 50 places. A
més a més, a fi d’arribar al
major nombre de gent
possible, l’Arxiu Comarcal
de la Noguera ha organitzat
una altra edició per a 50
persones més que tindrà
lloc els dies 11 i 25 d’abril.

Es farà una segona edició del curs durant el mes
d’abril, els dies 11 i 25 d’abril, per cinquanta
participants més, a l’Arxiu Comarcal de la Noguera
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MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA
MAGIA BLANCA

CONSULTAS  EN

BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 679 857 044

Telf. 609 135 472

La Biblioteca de Balaguer us recomana

la lectura dels següents llibres

Aquesta obra mestra
de la literatura anglesa fou
escrita l’any 1899 i
publicada el 1902. La
present edició, de Galaxia
Gutenberg, ve acom-
panyada d’unes magnífi-
ques il·lustracions realit-
zades pel pintor Ángel
Mateo Charris.

Ambientada a África,
“El cor de les tenebres”, és
una narració autobio-
gràfica inspirada en els sis
mesos que Joseph Con-
rad passà al Congo colo-
nitzat i devastat pel rei
Leopold II de Bèlgica.  Es
relata una història obscura
sobre el viatge del mariner
Marlow per les aigües d’un
gran riu africà. La seva
missió: anar a la recerca
d’un agent europeu, Kurtz,
un brillant home d’empre-
sa que havia embogit
enmig de la jungla.

El racó del poeta

El corazón de las tinieblas

Autor: Joseph Conrad

Gènere: literatura

La carretera

Autor: Cormac McCarthy

Gènere: Novel·la

Abrázame, mamá

Autor: Ma Luisa Ferrerós

Gènere: Guía didàctica

“La carretera” és la
història profundament
commovedora del viatge
d’un pare i un fill. Tots
dos caminen sols per un
paisatge apocalíptic on
res no es mou, llevat de
les cendres arrossegades
pel vent. No tenen res:
només una pistola per
defensar-se de les
bandes violentes que
sotgen el camí, la roba
que duen posada, un
carretó amb menjar
recollit de les escombra-
ries... I l’un a l’altre.
Guanyadora del Premi
Pulitzer 2007, l’obra és
una lúcida meditació
sobre el pitjor i el millor
de què som capaços:
destrucció extrema,
tenacitat desesperada i la
tendresa que manté dues
persones vives enmig de
la devastació total.

La comunicació entre
pares i fills és bàsica, però
no només la comunicació
verbal. Una abraçada val
més que mil paraules, i de
vegades als fills els costa
expressar els seus senti-
ments i busquen afecte a
través d’una cosa tan
senzilla com una abra-
çada.

Per això no hem d’o-
blidar-nos d’abraçar-los
sempre: encara que no ho
demanin, encara que
sembli que els molestem,
encara que pensem que és
massa gran...

Ma Luisa Ferrerós és
psicòloga infantil i en
aquest llibre ens explica
com educar els nostres
fills perquè tinguin una
bona autoestima, sàpi-
guen decidir per ells
mateixos i siguin també
responsables.

Miquel Trilla

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

Indesinenter

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

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

Balandreig de braços com si no pesessin,
com si fos elàstic el cos de dalt baix,
els peus i les cames, com si s’enlairessin,
com si fos ingràvid, com fan els ocells.
Lluentes, valentes.
Una blanca, molt blanca,
enfront del negre total. Negra africana.
Adolescents.
I se’n reien tant, què ja ni dinaven.
La tebior del temps, els acompanyava.
Li amoixà els cabells.
Li feia faldeta, i s’hi estirava
i es feia un besllum de complicitats,
de perfils de veu, de  zels capritxosos,
de silenci prim, de conjurs i mans.
Sabien que les sabia,
i els hi vaig fer un vers.
Un vers enganxant al bes aquest d’ara,
que demà quí sap si les podré veure
i aquest ja està fet
i no tinc quimera
que se m’oblidés o que el podés perdre.
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El Balaguer reacciona i guanya al camp

de la Pobla de Mafumet per 0 a 1

FUTBOL >>L’equip
entrenat per Emili
Vicente continua a la
zona de descens tot i
que està a tant sols dos
punts de la salvació

24/02/2008

BALAGUER 2
CASSÀ 2
02/03/2008

P. MAFUMET 0
BALAGUER 1

El Balaguer sembla haver
reaccionat en els dos darrers
partits de lliga. El passat diu-
menge 24 de febrer, els
d’Emili Vicente s’enfronta-
ven al Cassà i després d’una
irregular primera part, en que
els locals van veure com un

mer minut, i els visitants es
quedaven amb dos homes
menys. El Balaguer aconse-
guia l’empat amb un gol de
Figuerola, i quan millor ju-
gava l’equip, el col·legiat va
ensenyar la segona groga a
Blanco. L’actuació desencer-
tada d’un seguidor local amb
un dels líniers va fer que el
col·legiat decidís suspendre
el partit quan faltaven 12
minuts per l’acabament, que
s’hauran de disputar en una
futura data, encara per deter-
minar.

D’altra banda, el passat
diumenge, el Balaguer
aconseguia una important
victòria al camp de la Pobla
de Mafumet per 0-1, amb un
gol de Parra, portant dues
victòries consecutives,
importants per l’equip.

penal i expulsió al minut 2,
deixaven l’equip amb inferi-
oritat numèrica i amb un
marcador advers. La prime-
ra part acabava amb un 0-2
en contra. Però a la segona
part tot va canviar. Gabernet
retallava diferències al pri-

Imatge d’Arxiu del CF Balaguer

Imatge d’Arxiu del CF Balaguer

Classificació

Tercera Divisió

1. Sant Andreu ......... 62

2. Reus ...................... 60

3. Barcelona B ......... 58

4. Palamós ................ 46

5. Santboià ................ 43

6. Blanes ................... 41

7. Banyoles ............... 41

8. Premià .................. 39

9. Rapitenca ............. 39

10. Manlleu ............... 38

11. Pobla Mafumet .. 35

12. Castelldefels ...... 34

13. Vilanova .............. 33

14. Europa ................. 33

15. Cassà (-1) ........... 29

16. Mataró ................ 29

17. Igualada .............. 29

18. Manresa .............. 27

19. Balaguer (-1) ..... 26

20. Masnou ............... 20

Propers encontres

09/03/2008 --  12h
Camp Municipal

de Balaguer

Balaguer | Rapitenca
-------------------------------------

16/03/2008  --  17h
Camp Municipal

de SantBoi

Santboià| Balaguer

Golejadors del

C.F. Balaguer

1. Parra ................... 8
2. Ruben Soler ....... 4
3. Isaac ................... 2
5. Moisés ............... 2
6. Gabernet ............ 2
7. Figuerola ............ 2
8. Ivan Lopez .......... 1
9. Juanjo Tenorio .. 1
10. Gallardo ............ 1
11. Kike .................. 1

Gabernet i Figuerola
van marcar en el partit
davant el Cassà. El
partit no va acabar-se
per desició arbitral i
resten dotze minuts
per la conclusió, amb
el resultat provisional
d’empat a dos gols en
el marcador.

Xavier Gabernet
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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

El Cristec es complica la vida amb dues

derrotes consecutives a Balaguer

FUTBOL SALA >> Els
balaguerins hauran
d’intentar guanyar en
algun dels tres pròxims
desplaçaments
consecutius

23/02/2008

CRISTEC 2

SOLSONA 3

01/03/2008

CRISTEC 3

SANT ANDREU 6

Propers encontres

08/03/2008 --  15’30h Pavelló de La Floresta

La FLoresta | Cristec Balaguer
---------------------------------------------------------------------------------------
15/03/2008  --  19’30h Pavelló de Tarragona

Nàstic| Cristec Balaguer

El Cristec Balaguer perd
contra el Sant Andreu, per 3
gols a 6, en partit correspo-
nent a la 20a jornada de la
Nacional B.

Nova derrota com a local
del Cristec, aquesta vegada
front el nou líder la de
competició, que complica la
situació dels balaguerins en
la classificació i més tenint
en compte el dur calendari
que hauran d’afrontar en les
properes jornades tres des-

perill, essent els balaguerins
els que podien haver ampliat
diferències en alguna contra
i en un xut de Tarroja al pal.
Poc abans del descans, els
barcelonins van marcar el
gol de l’empat a l’aprofitar
un xut de falta en el límit de
l’ àrea.

Els segon període va
començar amb mal peu per
un Cristec que va veure com
en només 3 minuts el Sant
Andreu marcava dos gols (1-
3, min. 23) fruit de les errades
defensives locals que acaba-
rien donant en safata la
victòria al rival.

Aquest fet va afectar
molt l’ànim dels balaguerins
que ja no es van refer i això
va facilitar la tasca als
visitants d’augmentar dis-
tàncies.

plaçaments consecutius.
L’inici de partit va ser força

esperançador pels de la
Noguera, ben situats a la
pista i amb un rival que no
podia superar l’ordenada
defensa local. D’aquesta
manera Sàmper, als 8
minuts, va avançar el Cristec
al culminar una bona jugada
de Tarroja. El Sant Andreu,
malgrat tenir llargues
possessions de pilota, no
creava gaires ocasions de

El Cristec ha de guanyar el spartits següents

L’equip sènior mascu-
lí del Club Bàsquet
Balaguer no troba el camí
de la victòria i està ensor-
rat a la cua de la taula
classificatòria de la Pri-
mera Catalana amb tant

sols 2 victòries i 19 derro-
tes, cosa que compromet
seriosament la seva con-
tinuïtat a la categoria, la
propera temporada.

Els balaguerins van
perdre per 45-87 al pavelló
municipal de Balaguer da-
vant l’Hospitalet B.

Aquest dissabte el
club bàsquet Balaguer re-
brà a casa la visita del
AESE, a partir de 2/4 de 7
de la  tarda, en un partit
complicat pels balague-
rins.

El sènior masculí del Bàsquet

Balaguer continua sense

trobar el camí de la victòria

El CB Balaguer intentarà salvar la categoria

BÀSQUET >>
L’equip masculí té
molt complicat el
poder salvar la
categoria
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La Societat de Pescadors presenta el

seu programa anual de concursos

El passat dia 17 de Fe-
brer va començar la Nova
Temporada 2008, amb l’inici
de la lligueta de Truita en
dues mànegues patrocinat
per “Tecmon” i les pròximes
dues mànegues patrocina-
des per “Plasfe”, “Felipe
Serrano”, destacant que
aquests dos concursos són
puntuables pel Concurs Se-
lectiu de Catalunya.

Cal informar els canvis
en el calendari inicial

d’aquest any que són els
següents: el dia 30 de març i
6 d’abril: Concurs de Truita
“Felipe Serrano”; el  20 d’abril
tindrà lloc el Concurs Social
“Montsec”; el 19 i 20 de Juliol

24 Hores de pesca

se celebraran les XXXI 24
hores de Pesca per parelles i
el 26 de Juliol se celebrarà el
sopar de les  24 hores i el
lliurament de premis. Per
últim, el  16 de Novembre, la
Societat celebrarà l’Assem-
blea General Ordinària.

Aquest canvis han estat
causa de la tardança en les
repoblacions, les coincidèn-
cies amb diferents festes.

D’altra banda la Societat
de Pescadors Esportius de
Balaguer ja té pàgina web :
www.spebalaguer.com, i
també correu electrònic:
spebalaguer@yahoo.es, on
tothom que ho desitgi
pot fer les consultes perti-
nents i veure les activitats
que es van organitzant.

Joves pescadors al riu Segre

PESCA >>Actualment
s’està celebrant els
diferents concursos de
pesca de truita, iniciats
el passat mes de febrer

El Balaguer-Villart
Logístic torna a vèncer, i
a convèncer, amb un 4 a 0
sobre el Rivas

El Balaguer-Villart
Logístic va donar un pas
més, el passat diumenge,
cap a les dues places que
classifiquen per a la fase
d’ascens a la Superdivisió
Femenina amb una
contundent victòria per 4
a 0 sobre l’equip madri-
leny del C.D. Tenis de
Mesa Rivas.

Les balaguerines van
demostrar en tot mo-
ment la seva superioritat
guanyant tots els partits
amb comoditat i, per

moments, amb un joc
vistós i espectacular.

El proper encontre el
disputarà el Balaguer-
Villart Logístic el proper
diumenge dia 9 de març a
les 11h a casa seva on
rebrà a l’equip també
madrileny de Las Rozas,
aquest cop serà al Pavelló
Nou d’Inpacsa.

El Club Tennis Taula Balaguer

s’afiança a la segona posició

guanyant al T.M. Rivas

Balaguer-Villart Logistic / T.M. Rivas

TENNIS TAULA >> El
diumenge 9, rebran a
les madrilenyes de
Las Rozas al Pavelló
d’Inpacsa a les 11 h
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Menàrguens
Ref. 40264

Casa de 190 m2, amb 2
vivendes indpents., 3
hab. cada una, refor-
mada. Per entrar-hi!

Térmens
Ref. 40284

60 m2, 3 hab., cuina in-
dependent, bany com-
plert, pàrking traster. En
construcció. Bon preu!

OPORTUNITAT!!Ref. 40272

Àtic, 1 hab.,  terres de gres, tancament exterior
d’alumini, traster 10m2 amb possibilitat d’ampliar.

Terrassa 12m2. Molt lluminós.
Preu: 69.000 e.

Zona Escola Pia
Ref. 40265

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

moblat. Vine a veure’l!

Hostal Nou
Ref. 40282

Casa de 180 m2,
terreny edificable, ballat
i casa totalment reixada.

Per entrar-hi a viure.

Zona Escola Pia

Ref. 40283
Apartament 50 m2

seminou, 1 hab., terra
parquet, tancament

d’alumini. Preu Increible!

Crta. Menàrguens
Ref. 40207

Terreny de 10.000 m2,
amb vivenda de 142 m2,

3 hab., cuina office
i magatzem.

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, amb pàrking.

Bons acabats!

Vora 500 atletes participen a la Mitja

Marató i a la Cursa de 10 quilòmetres

NATACIÓ >> Cristina
Carrera del Club Esportiu
Natació Balaguer va parti-
cipar el 15,16 i 17 de Fe-
brer en el Campionat de
Catalunya Aleví de Nata-
ció que es va celebrar a
Olot. Com a resultats des-

tacats trobem la Cristina
que va quedar en la posi-
ció 18 en la prova dels 100
m. lliures amb un temps
d’1 minut 12 segons i en
lloc 25 en els 200 m. lliures
amb 2’42"00, millorant la
seva marca.

Cristina Carrera fa un bon

paper al campionat català

Cristina Carrera

Mitja Marató 2008

Un total de 460 atletes
van participar a la Mitja Ma-
rató del passat 24 de febrer,
en la que es va imposar l’at-
leta balaguerí, Joan Prats
Espar, amb un temps de 1
hora, 13 minuts i 4 segons.
Per equips, en categoria
masculina va imposar-se
l’equip “J’arribu” i en catego-
ria femenina, el Club
Maratonians del Segre.

En la cursa de 10 quilò-
metres, es va imposar l’atle-
ta Marco Pérez, i en catego-
ria femenina Marta Secall.

En aquesta modalitat de
10 quilòmetres el primer at-
leta local va ser Albert Barri,
i la primera fèmina local va
ser l’atleta Betsabé Cabrero.

Molta afluència de parti-
cipants i també molt bon pa-
per dels atletes de la Mitja
Marató d’enguany.

ATLETISME >>Durant la jornada, més de 300 joves
atletes escolars van participar a la desena Diada
Atlètica al Camp Municipal d’Esports de Balaguer
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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 Ó

Em va venir a veure
l’altre dia un xicot (em va
demanar que no en
publiqués el nom) per
comentar-me un tema, com
que el vaig veure molt
atabalat el vaig fer seure i li
vaig dir que es tran-
quil·litzés. El noi va inspirar
profundament dos vegades
i va començar a relatar el seu
problema:
- Els de la comunitat de veïns
ens estan fotent! -va
exclamar- Resulta que la
comunitat la formem dos
edificis: un bloc central de
vuit pisos amb cinquanta
veïns, i un bloc lateral mes
petit de quatre pisos i vint
veïns. Doncs els del bloc
central ens estan man-
gonejant. Tenim l’ascensor
espatllat de fa mesos,
goteres al teulat i veiem la
tele borrosa, i la junta de
veïns, com que són majoria
els del bloc central, no
només no hi fa res, sinó que
a sobre s’han instal·lat el
satèl·lit gratis pel seu bloc i
s’han posat marbre de
Carrara al vestíbul i un altre
ascensor, ultra ràpid.

Em vaig posar al seu lloc
i se’m va escapar un: - Que
cabrons!

El xicot va assentir i va
continuar explicant:
- A la darrera reunió de la
junta vaig proposar que
desglosséssim el que

Entrevistes freaks.

Conflictes a l’escala

Inyaqui Olarte Vives

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

paguem cada bloc i que ho
invertíssim proporcional-
ment en millores als dos
edificis, però el tresorer, que
és del bloc central, va dir
que «ni hablar del pelu-
quín», que els diners s’ad-
ministraven seguint el seu
criteri. Al final, ja estava tan
emprenyat que els vaig
proposar al meus veïns del
bloc petit que ens segre-
guéssim i creéssim una
comunitat al marge
d’aquests aprofitats. Doncs
molts dels veïns encara em
deien que ho deixés córrer,
que no muntés follon, que
les coses ja s’arreglarien.
Però aquí no s’arregla res!
T’ho pots creure?

Me’l vaig mirar amb tota
la comprensió del món, vaig
obrir la boca i la vaig tornar
a tancar. El que li succeïa al
meu amic em resultava tan
familiar i tenia tan clar el que
calia fer al respecte, que
quan li vaig respondre:
- Encara que et sembli que
no ha de servir de res, que
la cosa està fatal, aquestes
properes eleccions no et
quedis a casa i vota. Pensa
que sinó ells encara seran
més i nosaltres hi tindrem
més a perdre.

Ell se’m va quedar
mirant perplex i em va dir:
- Vols dir que estem parlant
del mateix?
-----------------------------------------------

El meu parer

C.G.A.

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

No cal que digui que no
he anat de moment a cap
míting i és fàcil deduir el
perquè. Tots van a  la seva, i
es dóna el podrit cas que en
cap cas és la meva.
Mentides, i més mentides
damunt la mentida. L’altre
dia en el diari Segre una tal
Anna Gómez signava un
article titulat “Monument
als polítics”. Em va cridar
l’atenció aquesta xiqueta,
noia o potser dona que es
fica a defensar el que és
indefensable. Quan avui i
ahir el tema del vot en blanc
és per tractar-lo, fins i tot,
per Maragalls i Pujols,
cadascú per les seves raons
particulars i ben diferen-
ciades, però que fan de
mirall de l’afratament del
administrat i del poc pes
que avui té el catalanisme a
les decisions de govern,
potser oblida el Maragall
que aquí hi hem arribat en
part gràcies a ell. Certa
premsa s’aventura a parlar
d’alts tants per cent de vots
en blanc, que per a mi és la
pitjor manera d’ofendre als
qui esperen; persones i
partits. A mi m’agradaria
saber més coses d’aquesta
senyora Anna Gómez,
perquè és força sospitós
que nedi tan obertament
contra corrent. No vull dir
pas que no hi hagi “algun
mirlo blanco” entre tots
aquest oportunistes i
afortunats elegibles, però
aviat haurà de ser negre,
negre com tots o caurà de
les llistes que tan acurada-
ment fan els partits. Només
queda per felicitar a la tal
senyora, i desitjar-li salut i
que faci feligresia, per a que
no es trobi tan sola.

L’ensenyament és un
altre assumpte que ens treu

de polleguera, després de
tants plans i projectes ha
vingut l’Informe Pisa on
situen als alumnes i al
nostre ensenyament en un
lloc vergonyós. Pel que es
veu quan millor està el
professorat pitjor va
l’alumnat i l’ensenyança. I
davant del desastre no
s’accepta modificar res. La
miopia i l’egoisme d’uns
sindicats dits progressistes
és de vergonya, i l’actuació
en el dia de vaga no és
pròpiament la de persones
que han d’ensenyar, per ser
demagògica i sectària.
Volen defensar l’ense-
nyança pública per caure bé
al sector més recalcitrant
del poble, i als afiliats que
ara aspiren a ser funcionaris
privilegiats, però amb la
seva gosadia, fins i tot,
exigeixen la retirada total de
les Bases per la Llei
d’Educació de Catalunya. No
volen llibertat ni pels
Ajuntaments ni pels centres
escolars. Em recorda el crit
bolxevic: “Todo el poder a
los Soviets”, i és que és tant
bònic ser funcionari i tenir
més vacances que ningú!
Ah, per cert, segons un
informe de la Fundació
Bofill els mestres catalans
són els més ben pagats dels
països de la Comunitat
Europea, i mentrestant
l’autoritat i l’autonomia dels
centres va per terra i els
mestres no necessiten cap
avaluació.

El passat 29-2 hi va haver
un debat a TV3 on les
primeres espases dels
partits debatien les “seves
coses” que tan ens afecten
a tots. No haurieu de tenir
cap dubte de que les
simpaties que jo li puc tenir
al Sr. Duran, de Unió, són

pura calderilla de la
d’abans, malgrat tot, el
que ell defensava i
argumentava era d’una
comunió total amb el
meu pensar. Emigració,
justícia, deures i drets,
obres, pes a Madrid, i tot
el temari que va tocar ho
va fer amb una brillantor
i una lògica aplastant. La
Sra. Chacón no va poder
fer res sinó ensenyar les
dents, però la cirereta del
pastís, es quan li va
simplificar la feina,
preguntant-li que digués
una sola obra, una sola!,
que beneficiés als
catalans amb general
portada a cap del principi
al final, per aquests
governs tipus “cocktail”.
Es va quedar sèria i sense
ensenyar res, amb una
cara de sopresa i tristesa
que no lligava gens amb
la Catalunya optimista
que ens vol vendre. No
cal dir que la il·lusió que
és la força que mou al ser
humà, sigui en la vessant
que es vulgui, va
decreixent dintre del món
català. És una
incongruència no vista
fins ara que un partit
membre del govern,
campi públicament amb
postures contraries al
mateix, en pocs dies
n’hem vist dos. És de
suposar i desitjar que els
“idus” de març aclareixen
definiti-vament certs
aspectes que parlen ben
malament del nostre
seny, i que es puguin
veure com diu el Sr.
Puigcercós, el que  i qui
mana vertaderament a la
Generalitat.

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

ES PRECISSA COMERCIAL

de publicitat

Interessats dirigir-se a
Dossier Publicitat & Marketing, SL

C/ Sant Lluís, 36 - BALAGUER
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A G R A Ï M E N T

El nostre Josep ens ha deixat.
Ha estat de manera sobtada, costa de creure que mai tornarà.

La mort, l’ha sorprès mentre treballava en allò que tant li agradava i sentia. Era una gran persona a dins i fora de casa,
un bon amic dels seus amics, sempre disposat a donar ajut i amistat arreu a on anava, donant el millor de si mateix de

manera sincera i desinteressada a tothom que s’acostava.

Des d’aquí, us agraïm de tot cor, a totes les persones i entitats que, d’una manera u altra, us heu adreçat a ell per
donar-li l’últim adéu, i a nosaltres per fer-nos sentir el testimoni de la vostra amistat en aquests moments tant

dolorosos. Que per molts anys el puguem recordar.

GRÀCIES

Família Batalla Gallego

Quan s’atansen
períodes electorals els
mitjans de comunicació
s’esforcen en copsar l’estat
d’ànim dels futurs electors.
Dins d’aquest context,
l’enquesta publicada en el
Periódico de Catalunya el 20
de gener, destaca que el
transport i infrastructures
és el problema que
preocupa més als catalans,
en un 31,5%, per davant de
l’atur 26,3% i l’habitatge
25%. Desconeixem el
resultat d’aquesta enquesta
si es considerés solament
Balaguer i comarca però es
pot suposar que la
preocupació per les
infrastructures podria ser
superior en la nostra
demarcació que en el global

de Catalunya, llevat natu-
ralment de l’àrea metro-
politana per les circums-
tàncies prou conegudes per
tothom.

Segons la publicació de
la Generalitat, Infocat
d’octubre de 2007, el Govern
de Catalunya està realitzant
l’esforç inversor més gran
dels últims trenta anys i ens
mostra una relació de  les
previsions de les noves
inversions de l’Estat a
Catalunya a partir del nou
Estatut que augmenten
considerablement de 2007
fins el 2013. La previsió
d’inversió en aquest període
és de 30815 M d’euros. Fins
aquí tot correcte  i ens hem
de felicitar.

Per altra banda, la

preocupació, que comen-
taven a l’inici de l’escrit, es
pot transformar també en
frustració per als ciutadans
de Balaguer i la Noguera si
ens fixem en el mapa de
Catalunya, de la mateixa
publicació, on  es presenta
l’impuls a les infrastructures
viàries i ferroviàries. En
aquest cas, la nostra
demarcació no queda
reflectida  en cap actuació
en carreteres de l’Estat ni de
la Generalitat i tanmateix
l’Eix Transversal Ferroviari
està projectat pel sud de
Lleida amb un traçat
pràcticament paral·lel a la
NII. Un cop més sembla que
ens quedem en un fons de
sac en relació a les grans
vies de comunicació.

Per tant, cal que els
nostres polítics locals
continuïn treballant en la
reivindicació de les millores
de les infrastructures i que
ho facin saber als ciutadans.
Pensem que és necessari, a
més d’insistir en què el
desdoblament de Lleida fins

a Balaguer i l’eix Tàrrega-
Balaguer-Alfarràs sigui una
realitat el més aviat
possible, que també es vagi
recordant i persistint en què
l’Eix Transversal de Ca-
talunya encara no està
acabat i que és inexcusable
sumar esforços per tal de fer
realitat la possibilitat que va
apuntar el Conseller Nadal,
en la inauguració d’una
plaça a Guissona, i que obria
la porta a una futura
prolongació de l’Eix Trans-
versal fins a Guissona i
Balaguer. També és pri-
mordial continuar reivin-
dicant que l’Eix Transversal
Ferroviari passi pel nord de
Lleida amb una lògica
connexió amb l’aeroport
d’Alguaire i Balaguer

Per acabar, en un nivell
més local i per tal que
Balaguer pugui seguir
exercint amb efectivitat
com a cap de comarca,
considerem que és bàsic
que es vertebrin millor les
comunicacions amb les
poblacions del seu àmbit.

Equilibri territorial. Frase

políticament correcta i res més?

Grup BalGuera

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

Uns bons exemples serien
la millora de la comunicació
amb Vallfogona i també
amb la vila d’Albesa pel
camí de Balaguer.

Així doncs, considerem
que és necessari, més que
mai, un equilibri del territori
i que s’eviti els creixements
desmesurats prop de les
grans ciutats. Unes co-
municacions correctes, a
més d’oferir igualtat
d’oportunitats, també són
imprescindibles per un
creixement sostenible. Si es
treballa i es crea riquesa en
el territori, també es genera
recursos per al man-
teniment del medi i en
definitiva per al benestar i
qualitat de vida dels seus
ciutadans i ciutadanes.
Balaguer i comarca no es
pot permetre perdre el tren
de l’equilibri territorial.

-----------------------------------------------
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El proper dissabte 15
de març, el Teatre Muni-
cipal de Balaguer acollirà
la representació musical
“Hotel dulce hotel” amb
el grup Hotel Cochambre.

“Hotel dulce Hotel” és
un espectacle musical ba-
sat en l’obra de Joaquín
Sabina a càrrec de la for-
mació guanyadora dels

premis Arc 2005 com a
millor grup de ball, que
amb aquest espectacle,
pretenen retre homenatge
al cantant.

Els components del
grup són Benito Inglada,
conserge, veu i show;
Josito Guerrero, Servei
d’habitacions, baix i veu;
Juanito Vila, ascensso-
rista, guitarres i veu;
Ricard Franch, aparcacot-
xes i teclats; Gabi Gómez,
recepcionista, bateria i
percussió, i Angelsa Her-
vàs, cambrera, veu i show.

La representació co-
mençarà a partir de les 10
del vespre.

Hotel Cochambre ret un

homenatge al cantant

Joaquín Sabina, al Teatre

Hotel Cochambre

L’actuació “Hotel
dulce hotel” tindrà
lloc el proper
dissabte 15 de març a
partir de les 22 hores

El Centre Excursionista organitza de

nou les Caminades per la Noguera

Com cada any en aques-
ta època, el Centre Excursio-
nista de Balaguer organitza
el cicle de sortides cone-
gudes com «Caminades per
la Noguera», que aquest any
arriba a la seva novena
edició.

Són excursions mati-
nals de nivell fàcil, dirigides
a un ampli ventall de públic i
pensades per donar a
conèixer diversos indrets de
la nostra comarca d’una
manera diferent. També són
adequades per iniciar-se en
la pràctica del senderisme,
ja que la dificultat de les
sortides agrupades baix la

denominació de «Camina-
des per la Noguera», va
augmentant gradualment en
cadascuna d’elles.

Per aquesta temporada
s’han programat tres ex-
cursions: La primera va tenir
lloc el dia 2 de març a la Torre
dels Moros de Corçà (Vall
d’Àger), coneguda també
com a Torre de les Conclues.

Un moment de la sortida

El dia 6 d’abril es farà la
segona sortida, que s’ha
organitzat conjuntament
amb l’Associació Cultural
«Terres del Marquesat». En
aquesta ocasió es visitarà el
terme de La Massana
(Camarasa) i les restes de
l’ermita i el castell de La
Figuereta. Serà una ruta
circular d’uns 12 quilòmetres
en la que es podrà apreciar
la forma de vida de les
persones que habitaven
aquest indret en altre temps.

Aquesta edició del cicle
«Caminades per la Noguera»
es tancarà el 27 d’abril amb
la sortida al despoblat de
Montessor i els Picons d’Os,
al terme d’Os de Balaguer.
La ruta serà d’un total d’uns
15 quilòmetres.

Activitat que ja es va
repetint des de fa anys, i que
és ideal per començar amb
aquesta pràctica.

Caminades per la Noguera

Les Caminades per la
Noguera pretenen que
els participants
coneguin els diferents
indrets de la comarca



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

Lluís Muixí presenta als “Pirates”

Zapatero i Rajoy a la mona de Pasqua

Sis dones, dues his-
tòries, una intriga. El
thriller “Com pot ser que
t’estimi tant” combina la
sorpresa, el misteri i les
situacions paranormals
per tal de fer ballar el cap

al públic espectador.
El grup T de Teatre

presentarà “Com pot ser
que t’estimi tant” el pro-
per diumenge 30 de març,
a partir de les 7 de la tar-
da, al Teatre, tancant el
Cicle d’hivern del Teatre
Municipal de Balaguer.

Aquest és el primer
cop que Mamen Duch,
Miriam Iscla, Marta Pérez,
Carme Pla i Agata Roca,
les T de Teatre estan diri-
gides per l’argentí Javier
Dualte.

T de Teatre actuarà al

Municipal amb l’obra “Com

pot ser que t’estimi tant”

L’obra “Com pot ser que t’estimi tant”

Les de T de Teatre
estaran dirigides per
primer cop pel
director argentí
Javier Dualte

El mestre pastisser bala-
guerí de renom internacio-
nal, Lluís Muixí, ha presen-
tat, un any més, una monu-
mental Mona de Pasqua,
que des del passat dimarts
4 de març, pot contemplar-
se a l’aparador de la pastis-
seria de la Plaça de la Sarda-
na.

Enguany, l’artista ha ela-
borat un gran vaixell pirata,
de tres metres de longitud,
on a bord, els “pirates” José
Luís Rodríguez Zapatero i
Mariano Rajoy lluiten per fer-
se amb el botí, sota l’atenta

de Barcelona, l’Escola del
Gremi de Pastisseria i el
Museu de la Xocolata.

Lluís Muixí va guanyar
amb la peça “Kubala any
50”, ja què la temàtica del
concurs d’enguany estava
dedicada al Futbol Club
Barcelona, amb l’objectiu
d’organitzar, juntament amb
el Museu de l’entitat espor-
tiva, una exposició dedicada
al Barça que combinarà ob-
jectes històrics del club blau-
grana amb creacions de xo-
colata.

El públic podrà gaudir
d’aquesta exposició del
Barça a partir del proper dia
4 d’abril i durant tot un any,
al Museu de la Xocolata de
Barcelona, situat al carrer
Comerç, 36 de la ciutat de
Barcelona.

mirada somrient de l’expre-
sident del govern, José
Maria Aznar.

Les mones de Lluís
Muixí son esperades cada
any amb expectació per part
de bona part dels balague-
rins, destacant sempre per
l’espectacularitat de les se-
ves obres de xocolata.

D’altra banda, cal dir que
Lluís Muixí ha estat guardo-
nat recentment amb el pri-
mer premi del Concurs In-
ternacional de Figures de
Xocolata, organitzat pel Gre-
mi Provincial de pastisseria

Mona de Pasqua 2008 de Lluís Muixí

Les figures de Zapatero i Rajoy es troben lluitant a
bord d’un vaixell pirata de tres metres de longitud
fet de xocolata

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
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Anuncis breus classificats

ES TRASPASSA

BAR/RESTAURANT A

BALAGUER.

Totalment equipat i en ple
funcionament. Bona situació.

Raó: 609 64 12 90

IMMOBLES
-------------------------------------------------
ES VEN pis de 100 m2, any
de construcció 2005. Tot
moblat i amb mobiliari de
disseny. Electrodomèstics
inclosos. Impecable. Preu:
240.000 e. Abstenir-se curi-
osos. Telf: 973448273.
-------------------------------------------------
SE VENDE piso de nueva
construcción en Balaguer.
Próximo Ps. Estación, 90 m2,
3 hab. dobles, 2 baños. Gran
terraza. Telf: 637423228.
-------------------------------------------------
ES VEN apartament a la Pl.
Pau Casals davant riu, 50 m2,
2 hab, parquet, molt solejat,
tot moblat i amb electrodo-
mèstics. Telf: 647918831.
-------------------------------------------------
ES VEN de particular a parti-
cular, apartament nou amb
traster, 2 hab., gran balcó, a/
a, calf. gas, moblat, molt
bona situació. Telf:
600606577.
-------------------------------------------------
APARTAMENT en venda a
Balaguer, 2 hab. Molt cèn-
tric. Trucar al: 607896071.
-------------------------------------------------
OPORTUNIDAD, vendo
piso nuevo a estrenar en
Balaguer. Precio: 117.198 e.
Razón: 600402319.
-------------------------------------------------
ES LLOGUEN pàrkings a
l’edifici HP Sanahuja, 36. Re-
ferència Gestoria Cudós.
Raó: 973450555, Montse.
-------------------------------------------------
VENDA/LLOGUER de pàr-
kings tancats al c/ Jaume
Balmes, 11 de Balaguer. Raó:
973446161-629310479.
-------------------------------------------------
SE VENDE piso c/ Sant
Crist, 90 m2, reformado y
amueblado. Calef.  y a/a. Telf:
616981368.
-------------------------------------------------

BALAGUER vendo casa ado-
sada a estrenar. Precio:
216.364 e.  Telf:973449314.
-------------------------------------------------
SE VENDE parcela, Av. Àn-
gel Guimerà, 150 m2 (225 m2

edificables). Ideal casa
adosada. Situación imme-
jorable. Precio: 90.000 e.
Telf: 639374155.
-------------------------------------------------
ES VEN apartament nou a
estrenar, 70 m2 al c/ Sant Llu-
ís. Telf: 973448273.
-------------------------------------------------
ES LLOGA magatzem de
1.000 m2, Pol. Ind. Camp
Llong. Amb instal·lació d’ai-
gua i llum, oficines amb ca-
lefacció i a/a, alarma,
càmares vigilància, i caixa
seguretat.  Raó: 609432684.
-------------------------------------------------
ES LLOGA local de 150 m2,
amb instal·lacions d’oficines
i magatzem. Totalment con-
dicionat al centre de
Balaguer. Raó: 973446525 -
609909089.
-------------------------------------------------
ES LLOGA local cèntric a
Térmens, 90 m2. Telèfon:
696570785.
-------------------------------------------------
ES TRASPASSA pastisseria
per jubilació a Balaguer, en
ple rendiment al c/ Sant Llu-
ís, 20. Demanar per Josep
Mitjana. Telfs: 973446283/
606630532.
-------------------------------------------------
ES VEN dúplex nou al c/ Riu
Corb. Telf: 973446011.
-------------------------------------------------
GRAN OPORTUNITAT, en
venda pisos de 2 i 3 hab,
zona Escola Pia, nous a es-
trenar i amb gran balcó. Telf:
609352267.
-------------------------------------------------
VENTA d’àtic a la Ràpita. Telf:
661245574.
-------------------------------------------------

ES VEN casa a Castelló de
Farfanya, moblada i per en-
trar-hi a viure. Amb calef. i a/
a. Preu: 172.000 e. Raó:
647759807-618619427.
-------------------------------------------------
ES VEN pis nou, 4 hab. Raó:
973446011.
-------------------------------------------------
SE ALQUILA almacén de 22
m2, en c/St. Pere Martir al
lado del colegio Gaspar de
Portolà. Razón: 973447752-
639920281.
-------------------------------------------------
SE VENDE piso de 90 m2, de
particular a particular, 3 hab.,
calf. gas natural, a/a, con
muebles y electrodomés-
ticos. Precio: 132.000 e. Telf:
625952886.
-------------------------------------------------
ES LLOGA pis c/ Barcelona
de 4 hab., calf., ascensor. Sen-
se mobles. Telf: 973448273.
-------------------------------------------------
ES LLOGA apartament nou,
2 hab., amb pàrking inclòs.
Per 55e/mes. Tel: 606308464.
-------------------------------------------------
URGE vender piso en C/
Sant Lluís, 90 m2, reformado
y amueblado, con calf. y a/a.
Telf: 616981368.
-------------------------------------------------
ES LLOGA pàrking al c/Molí
del Comte, 35. Raó telèfons:
686551005-973445813.
-------------------------------------------------

TREBALL
-------------------------------------------------
DESPATX d’arquitectura ne-
cessita un/a arquitecte tèc-
nic i un/a delineant per a col·-
laborar en la redacció de pro-
jectes. Incorporació immedi-
ata. Interessats envieu dis-
ponibilitat horària i C.V. amb
foto recent a l’adreça:
arqtec@hotmail.com
-------------------------------------------------

TRABAJA DESDE CASA, in-
gresos extras tiempo parci-
al, elevados ingresos tiem-
po completo, ideal para
personas emprendedoras,
sin jefes ni horarios fijos.
Llama al: 687727525.
-------------------------------------------------
EMPRESA DE SERVEIS ne-
cessita aprenent, amb conei-
xements elèctrics teòrics,
ESO aprovada (no cal expe-
riència). Portar C.V. i foto al
moment de l’entrevista. Telf:
973447268 (demanar per Loli
o Xavier).
-------------------------------------------------
SE OFRECE chica para cui-
dar gente mayor, niños o
hacer trabajos de limpieza.
Telf: 662527995.
-------------------------------------------------
RESTAURANT de nova ober-
tura, precisa personal per la
cuina i cambrers, amb expe-
riència i referències. Raó telf:
639714225.
-------------------------------------------------
S’OFEREIX noia auxiliar ad-
ministrativa per treballar per
les tardes. Telf: 686144761.
-------------------------------------------------
DONA catalana s’ofereix per
cuidar nens. Raó: 973432282.
-------------------------------------------------

VARIS
-------------------------------------------------
INTERBAN. No se agobie
por sus problemas econó-
micos, consultenos y le
ayudaremos a encontrar una
solución. Telf: 973447477.
-------------------------------------------------
INTERBAN. Créditos per-
sonales hasta 9.000 e, sin
avales, en 24 h. T:973447477.
-------------------------------------------------
INTERBAN. Capital privado,
para embargos, subastas...
Consultenos al 973447477.
-------------------------------------------------

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, contactar
al 973221019-610260221,  i la
web:  www.salutmentalponent.com,

associacio@salutmentalponent.com

-------------------------------------------------
REFORMES i rehabilitacions
de pisos, apartaments i xa-
lets. Raó: 651911369.
-------------------------------------------------
ES TRASPASSA llicència de
taxi de Balaguer. Raó:
606105223-973446055.
-------------------------------------------------
SE VENDEN ruedas com-
pletas seminuevas, con
llantas de aluminio marca
Renault . De regalo 20
pneumáticos nuevos y semi-
nuevos, procedente de cierre
taller. Precio: 300 e. Telf:
652011757.
-------------------------------------------------

VEHICLES
------------------------------------------------
COMPREM tractors vells i
motos antigues. Totes les
marques i models (Ossa,
Bultaco, Montesa i altres).
No importa l’estat. Raó:
973610087.
-------------------------------------------------
ES VEN Susuki RM80
motocross, perfecte per ini-
ciació de nen o aleví infantil.
Preu a convenir. Telf:
666361044-639143286.
-------------------------------------------------
ES VEN quad Suzuki LT2
400. Perfecte estat, pocs
kms, extres, carburació, etc.
Ideal per iniciar-se al món
del quad. Preu a convenir.
Telfs: 666361044-639143286.
-------------------------------------------------
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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

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

Farmàcies de torn de Balaguer

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 6 de març a les 8 de la tarda del 13 de març MARCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 13 de març a les 8 de la tarda del 20 de març ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 20 de març a les 8 de la tarda del 27 de març CLAVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c/ Riu Sió, 3
25617 La Sentiu de Sió

Tel. 692 16 75 96

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

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
06.10 BARCELONA feiners
07.40 “ diari
07.55 “ diari
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

SORTIDES ARRIBADES

BALAGUER LLEIDA

06.30 (1) 06.59

08.00 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 20.59

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
17.50 LES Diari
18.05 “ Diari
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

(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).

BALAGUER LA POBLA

09.34 (3) 10.55

14.19 (3) 15.40

20.59 22.20

LLEIDA LA POBLA

06.40 08.00

12.56 (4) 14.16

18.05 (4) 19.25

PIS DE LLOGUER
al c/ Barcelona.
4 habitacions,
asscensor i
calefacció.

Raó tel. 973448273

Jacint Verdaguer, 19 baix. - BALAGUER

Tel. 973 447958

COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS
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