
1<<



2 >> P U B L I C I T A T



3<<E D I T O R I A L

Sumari
----------------------------------------------------------------------------

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

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

GROC és una publicació plural i
independent. Els articles d’opinió
són exclusius dels seus autors que
GROC no fa necessàriament seus.
En defensa de la llibertat d’expressió
de la nostra societat, ens compro-
metem 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.

ASSESSORIA POLO
C/ Barcelona, 80 - BALAGUER

Tel: 973 445 924

GESTIONEM LA VENDA O LLOGUER

DEL SEU PIS O LOCAL

- ES LLOGA pis i apartament moblat.

- ES VEN pis al c/ Barcelona, econòmic.

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

- ES VEN dúplex, 140 m2 a estrenar.

- ES VENEN cases adosades a Alguaire.

- 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.

>>BALAGUER

Balaguer presenta el programa

Thao de  salut infantil

La regidoria de joventut organitza

un curs de cuina per a joves
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>>COMARCA

El Centre Salut Mental celebra una

jornada de portes obertes

El Consell  organitza una jornada

sobre la fibromialgia

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

>>CULTURA

150 alumnes participen als cursos

de català per adults

Constanti Sotelo rep la medalla

d’Honor de Barcelona
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>>ESPORTS

El Balaguer no troba el camí del

gol i continua a la part baixa

El Tennis Taula femení continua

intractable amb 7 victòries

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

>>OCI

El Teatre Municipal acollirà la

representació de l’obra «L’aigua»

PORTADA

La Marató de TV3

Centre Mèdic Pere III

Av. Pere III, número 10, entresòl. Balaguer

Dr. Antoni Santamaria
Ginecologia i obstetricia - Tel. 638 982 728
Visites a hores convingudes

Dr. Jaume Canal
Medicina General - Tel. 607 787 338
Visites dilluns, dimecres i divendres, de 17 a 20 h

Josep M. Simon i Auberni
---------------------------------------------

Els passats 22 i 23 de no-
vembre vam celebrar la
trobada dels nascuts l’any
1958. Estic convençut, que als
qui hi vam ser presents ens
va deixar un bon regust. No
és estrany que enguany
s’hagin reunit, de nou, els qui
ho van celebrar fa cinc anys. I

Què en penseu?... és que un retrobament
sembla que no sigui altra cosa
que una bona excusa per
passar una agradable estona
amb gent amb qui fa temps
que no hem parlat o que, fins
i tot, hem perdut el contacte.
Crec que aquest, però, va
més enllà. Estic convençut
que sense pretendre-ho,
aconsegueix afermar una
sèrie de valors que per les
circumstàncies del moment
estan força afeblits. L’ésser

humà té necessitat de no
perdre els valors d’amistat, de
solidaritat, d’arrelament,
d’estima, de convivència, de
participació... que, alhora, fan
créixer l’amor envers el poble
o ciutat que ens ha vist néixer
o que ens ha acollit. A mi,
satisfet pel resultat, només
em resta donar les gràcies
d’haver-hi pogut  participar i
de poder ajudar perquè
aquest valors perdurin a
Balaguer... i, per molts anys!

La Fundació La Marató de TV3 va ser creada el 1996 per
la Corporació Catalana de Mitjans Àudio-visuals amb la
missió de fomentar i promoure la recerca biomèdica
d’excel·lència, així com la sensibilització social sobre les
malalties que es tracten al programa televisiu la Marató de
TV3, mitjançant campanyes de participació ciutadana i
actes de difusió i educació. La marató de TV3 havia
començat l’any 1992.

Durant els darrers anys, la Marató de TV3 s’ha convertit
en tot un clàssic previ a les festes nadalenques, i ja queden
pocs pobles arreu de la geografia catalana, que no
organitzin un festival, una botifarrada, una obra de teatre,
o com en el cas de Balaguer, una jornada esportiva amb
una sessió de 12 hores de pràctica de diferents esports,
per tal de recollir fons econòmics i donar-los íntegrament
a la Marató de TV3, i que posteriorment aniran destinats a
la investigació sobre les diferents malalties greus que
pateixen molts dels nostres conciutadans.

Des de la primera edició de la Marató, l’any 1992,
destinada a la leucèmia, i que es van recaptar un total de
1.230.128 euros, fins a la del 2007, destinada a les malalties
càrdio-vasculars, en la que es recolliren 7.734.228 euros,
les donacions han anat pujant, any rera any, fent una
excepció l’any 2004, en la Marató destinada al càncer, en
que la recaptació efectuada és la més alta de la història
amb 8.712.000 euros.

Tot i la crisi, cal fer un esforç i que la solidaritat de tots
serveixi per millorar la investigació de les malalties greus
que afecten la nostra societat.

 La Marató de TV3
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Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 973 448 332

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER

Balaguer presenta el programa Thao
de salut infantil el 12 de desembre

El proper 12 de desem-
bre, a les 20h a  l’Ajuntament,
tindrà lloc la presentació
oficial del Programa Thao-
Salut Infantil.

El programa Thao-Salut
infantil és un programa que
promou un estil de vida
saludable entre els nens i
nenes i les seves famílies,
sempre sota els valors
d’una alimentació equili-
brada i activitat física amb
una actitud amena i
positiva.

Thao proposa accions
concretes, de proximitat, de
una duració mínima de 4
anys visibles i transversals
per als escolars.Thao-Salut infantil

Barcelona celebrà les Festes del Sant
Crist, el diumenge 16 de novembre

Com ja és tradicional,
Barcelona va celebrar les Fes-
tes del Sant Crist el passat
diumenge 16 de novembre.

Organitzats pel Centre
Lleidatà de Barcelona, i van
assistir força balaguerins que
resideixen a la capital catala-
na, acompanyats, en aques-
ta ocasió pel regidor del con-
sistori balaguerí, Joan Maria
Molins.

Els actes consistiren en
una Missa i un dinar de ger-
manor.

Thao és un programa que treballa per previndre

l’obesitat infantil amb les famílies i les escoles

Un moment de la Missa del Sant Crist a Barcelona

Des del CEIP La No-
guera aquest curs han
volgut donar èmfasi a la
celebració de la diada de
Santa Cecília, patrona de
la música. En aquest sen-
tit van programar un se-
guit d’actuacions al llarg

de la setmana del 17 al 21
entre les quals desta-
quem les audicions en viu
de trompeta, fiscorn i vio-
loncel a càrrec dels mú-
sics Josep Giménez,
Josep Bertrán i Enric
Sauret, tots ells recone-
guts músics vinculats a la
nostra ciutat.

Per compartir l’alegria
de la festa, els alumnes
més grans de l’escola van
oferir concerts de flauta a
les llars d’infants munici-
pals, culminant el dia de
festa.

El CEIP la Noguera celebra la

festa de Santa Cecília amb

diferents actes musicals

Alumnes del CEIP la

Noguera oferiren

concerts de flauta a

les llars d’infants

municipals

Actuació dels joves alumnes a les llars d’infants



5<<B A L A G U E R

50 parades a la Fira mercat de Santa
Llúcia, aquest dissabte 6 de desembre

Fira mercat de Santa Llúcia

La fira mercat de Santa
Llúcia tindrà lloc el proper
dissabte dia 6, als porxos del
Carrer d’Avall i en els carrers
propers per tal de donar ca-
buda a totes les parades que
han sol·licitat assistir al mer-
cat nadalenc.

Unes cinquanta parades
presentaran els seus millors
productes relacionats amb
les festes de Nadal, on es
podrà trobar des d’articles
propis de decoració nada-
lenca com figures de
pessebre, arbres de nadal,
llums fins els productes
gastronòmics que no poden
faltar com són els torrons,
els formatges, els vins, caves
i dolços, embotits, coques i
melmelades tots ells amb el
segell de qualitat i artesania,
productes molt esperats pel
públic visitant.

El mercat obrirà les seves portes a les 9,30 del matí

i no tancarà fins a les 9 del vespre de manera

ininterrompuda, al carrer d’Avall de Balaguer

El proper dissabte 13
de desembre, Balaguer
acollirà la 13a Marxa de la
Solidaritat, organitzada
per Mà Oberta.

La Marxa sortirà a les
15,30 h de la Plaça del
Mercadal i farà tot un re-
corregut per diferents car-

rers i places del Centre
Històric, l’Eixample i i el
Barri del Firal, abans de
retornar cap a la Plaça del
Mercadal, on els espera-
rà el grup d’animació La
Troca, per tal de fer el fi-
nal de festa, amb obse-
quis per als participants.

13a Marxa de la Solidaritat

el proper 13 de desembre

Una imatge de la Marxa de la Solidaritat l’any passat
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L’Associació de comerciants Balaguer
2021, sorteja creuers pel Mediterrani

L’ Associació de Comer-
ciants Balaguer 2021 ha po-
sat en marxa la nova campa-
nya d’hivern, “Compra a
Balaguer i vés de creuer”.

Es sortegen 5 creuers per
a dues persones per la Me-
diterrània. El sorteig es rea-
litzarà entre els clients que
facin les seves compres  en
els comerços associats de
Balaguer.

Els clients hauran de
dipositar les paperetes,
plenes i segellades en una
urna que estarà ubicada al
vestíbul de l’Ajuntament de

Presentació de la nova campanya comercial

Balaguer.
La campanya finalitzarà

l’onze de gener, data límit
per dipositar les butlletes
segellades.

20 alumnes participen al
curs de cuina per a joves

Els passats dies 26 i 27
de novembre va tenir lloc a
la Sala Polivalent de l’ImPiC,
al Xalet Montiu, un curs de
cuina per a joves de
Balaguer. En aquest curs els
alumnes varen poder apren-
dre a preparar plats com es-
queixada de bacallà, ous far-
cits, canapès variats, pizzes,
pasta i carns.

Un total de 20 alumnes
van participar en aquest curs
que és el segon curs que

s’organitza des de l’Àrea de
Joventut dins del Pla Local
de Joventut 2008/09.

El primer curs, que
encara s’està duent a terme,
és un curs de Creació de
Pàgines Web que finalitza el
5 de desembre.

El proper curs que s’està
preparant, és un curs d’Ini-
ciació a la Guitarra que tindrà
lloc els propers dies, 23, 27,
30 de desembre i 3 de gener
de 2008.

L’Associació presenta

una nova campanya

comercial per incentivar

el consum de cara a les

festes nadalenques

El passat dissabte, el
Casal de la Gent Gran de
Balaguer va retre un
homenatge als usuaris del
Casal nascuts l’any 1923,
18 en total, amb l’assistèn-
cia del president de
l’associació de la gent
Gran la Noguera, el senyor
Ismael Orús, el president
del Consell Comarcal,
Vicent Font, el director
dels Serveis Territorials a
Lleida,  Tomàs Pujol, la
regidora de serveis socials
de l’ajuntament, Montse

Serra i l’alcalde de Balaguer,
Miquel Aguilà, qui després
de gaudir d’un recital ofert
per l’Orfeó del Casal i
visualitzar un bonic àudio-
visual dedicat a l’any de
l’homenatge, 1923, i
concretament als home-
natjats els van dedicar
unes boniques paraules en
uns breus parlaments i els
van fer un obsequi per part
de cada Institució.
 Va acabar la vetllada
amb un gran berenar per a
tots els assistents, ja que
s’hi va aplegar més de 200
persones, entre familiars,
amics i usuaris del casal
que celebraren els 85 anys
dels homenatjats, una
festa molt emotiva i
distreta pels diferents
actes que es van fer durant
el dia.

18 avis de 85 anys reben

l’homenatge del Casal de la

Gent Gran de Balaguer

Homenatge als usuaris de 85 anys del Casal

Van rebre obsequis de

les administracions

presents a l’acte

d’homenatge celebrat

el passat dissabte

Curs de cuina per a joves

NOTÍCIESoD’ENTITATS
Pla de Desenvolupament Comunitari

ASSOCIACIÓ CASAL PERE III
Projecte “Vincles” d’intercanvi
cultural i foment de la llengua
catalana
Dissabte 13 de desembre
• A les 20h, Grup de conversa i
Taller de rastes i trenes.
Dissabte 27 de desembre
• A les 20h, Grup de conversa i
taller d’innocentades.

Generalitat de Catalunya
Departament de Governació
i Administracions Públiques

CREU ROJA NOGUERA
• Curs de Monitor/a de Menjador. Començarà el proper 17 de
desembre al migdia i finalitzarà el 24 al matí. Inscripcions ja
obertes de 9 a 13h. Al local de la Carretera (cruïlla Seu d’Urgell)
o bé a Sant Salvador núm. 14 de Balaguer. Tel. 973445795.
• Campanya de recollida de joguina NOVA si hi voleu col·laborar
podeu fer la vostra aportació deixant les joguines al local de la
Carretera en horari de 9 a 13 o de 15 a 17h.
• El dia 6 de desembre tindran parada a la fira de Santa Llúcia de
Balaguer la venta dels objectes del projecte “Avis/ies Solidaris/
ies”, es destinarà a la campanya de reis “cap nen/a sense joguina”.

ASSOCIACIÓ DONES
ALMATÀ
• El dia 6 de desembre
tindran un stand a la Fira
de Santa Llúcia.
• El dia 29 de desembre
a partir de les 17.30h us
conviden a una subhasta
i berenar en motiu de la
Marató de TV3 a l’Hotel
Balaguer.

ASSOCIACIÓ CERCLE OBERT
Concerts per aquest desembre a la factoria
del ritme (horari a confirmar)
• Dissabte dia 6, Tack Pack, Pull My Strings,
Bourbon Society. Contra la hipocresia del Nadal.
• Diumenge dia 7, concert de Heavy Metal.
• Dissabte dia 13, Chicharrika, Eskupe i
BlockBatards.
• Dissabte dia 20, concert de record al Nach.
• Dissabte dia 27, Megatron, 3 espasmos y la
Muerte.
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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

Els nascuts a l’any 1958 a Balaguer,
celebren el seu 50 aniversari

El passat cap de setma-
na, els nascuts l’any 1958 a
Balaguer varen celebrar di-
ferents actes per comme-
morar el seu 50 aniversari.
Van reunir-se ja el dissabte
a la nit per tal de celebrar un
«guateque» amb tots els in-
gredients que calia tenir: un
sopar fred i bona música. El
diumenge, després de la
Missa van ser rebuts per
Miquel Aguilà i posterior-
ment van fer una visita a l’Ar-
xiu on van poder visionar un
breu muntatge sobre esde-
veniments produïts en
aquell any.

La Festa va acabar amb
un dinar i sessió de ball.Foto de família dels nascuts a l’any 1958

Homenatge a la centenària
balaguerina Carme Vilalta Marvà

El passat diumenge 14
de novembre, la balaguerina
Carme Vilalta i Marvà va re-
bre un emotiu homenatge
pel seu centenari.

L’acte va comptar amb la
presència de l’Alcalde de
Balaguer, Miquel Aguilà, el
president del consell Comar-
cal de la Noguera, Vicenç
Font i del director dels ser-
veis territorials del Departa-
ment d’Acció Social i Ciuta-
dania de la Generalitat de
Catalunya, Carles Vega.

Durant tot el cap de setmana, els participants van

organitzar actes festius, culturals i religiosos

Un moment de l’homenatge a Carme Vilalta Marvà

La Sala d’Actes de
l’Ajuntament de Balaguer
compta amb un equip
complert de vídeo i àudio
fix, que consta d’un pro-
jector d’alta gamma pre-
parat per visualitzar pel·-
lícules en alta qualitat.
Una lent gran angular que
permet cobrir una panta-
lla gran en pocs metres.
Un equip d’àudio com-
plert equipat amb un rack
(moble) de 4 unitats amb
amplificador, taula de

mescles, dues caixes d’al-
taveus preparades per
donar senyals de so dolby
i dos suports de paret.
Una pantalla elèctrica en-
rotllable de 5x3’75 metres.

Aquesta nova instal·-
lació ha estat subvencio-
nada, en part per l’Obra
Social de la Caixa.

La inauguració de la
sala serà el diumenge dia
21 de desembre amb la
projecció de «Mamma
mia, la pel·lícula».

Aquestes instal·la-
cions, també permetrà
poder fer a la sala d’actes,
presentacions, video-
conferències i altres
exposicions culturals que
exigeixin aquestes noves
tecnologies, ja que la sala
també disposa de Wifi.

Instal·lat un nou equip de

video cinema a la Sala

d’Actes de l’Ajuntament

Un moment de la presentació del nou equipament

El nou equipament

permetrà la projecció

de diferents cicles de

cinema a la Sala

d’Actes

Agraeix a tots els familiars i bons amics, les
mostres de condol rebudes per la seva pèrdua;
així com, l’assistència al seu funeral celebrat a

Balaguer el passat 23 de Novembre.

La família del difunt,

MINGO PUIGPELAT TREPAT
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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 proper diumenge 7 de desembre,
Àger celebra la seva Fira nadalenca

La Vall d’Àger es tornarà
a vestir de festa aquest cap
de setmana amb la celebra-
ció d’una nova edició de la
Fira.

El dissabte 6 comença-
ran els actes amb diferents
competicions esportives, el
dinar popular a base de cas-
sola de tros, el Kabaret lite-
rari i una sessió de ball de
fira.

El diumenge a partir de
les 10 del matí obrirà la fira i
els visitants podran gaudir
de l’antiga farmacia
Montardit, una Mostra d’ofi-
cis artesans i l’exposició so-
bre la guerra del francès.

Jornada de portes obertes del Centre
de Dia de Salut Mental de Balaguer

El Centre de Dia de Salut
Mental de Balaguer, celebra
enguany el seu desè aniver-
sari, ja que va ser creat l’any
1998, a la capital de la No-
guera.

El Centre celebrarà
aquest aniversari amb una
jornada de portes obertes
que se celebrarà el proper
divendres 19 de desembre a
patir de les 15,45 hores.

El Centre està ubicat a
l’Avinguda Pere III, num. 1,
de Balaguer.

Els actes s’iniciaran el dissabte amb competicions
esportives, el tradicional Kabaret literari i ball

Centre de Dia de Salut Mental de Balaguer

Càritas Parroquial de
Balaguer porta a terme
des de fa un any el
projecte, “Infants”.

Per tal de poder
realitzar el projecte,
Càritas fa una crida a

tothom que tingui roba
per a nens o adults,
complements, articles
infantils, per a que ho
porti a Infants, els dilluns,
dimecres i divendres de 17
a 19 hores al carrer Ban-
queta, 35 de Balaguer

D’altra banda, Càritas
inicia la campanya de
recollida d’aliments a les
escoles. Aquests ali-
ments es reparteixen
durant tot l’any a les
famílies més necessi-
tades de la ciutat.

Càritas recull roba i aliments

per als més necessitats

durant el mes de desembre

Botiga Infants a Balaguer

Es pot portar roba i
articles infantils a la
botiga Infants i els
aliments a les escoles
i a Càrites

Fira d’Àger
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El Consell organitza una xerrada sobre
les causes i conseqüències del Bullying

El 20 de novembre va
tenir lloc una xerrada sobre
l’assetjament escolar o
bullyng, a càrrec del psicò-
leg Bonaventura Baró i Xi-
pell.

Durant aquesta xerrada
es van donar conèixer les
causes que originen l’asset-
jament escolar o bullying, i
es van donar pautes sobre
com es poden identificar els
possibles agressors/es. Es
va incidir en la gravetat dels
efectes que ocasionen a les
víctimes i les possibles in-
tervencions adreçades a
minimitzar aquesta proble-
màtica, des de l’àmbit fami-
liar, escolar i social.Xerrada sobre el Bullying al consell comarcal

Finalitza el Curs de professionals
d’ajut a domicili de Menàrguens

Aquesta setmana ha fi-
nalitzat el curs sobre Forma-
ció de Professionals d’Ajut
a Domicili que s’ha impartit
a Menàrguens durant els
mesos d’octubre i novembre
de 2008. El curs ha estat im-
pulsat per la “Federación de
Asociaciones de Mujeres
Rurales” a través de l’Asso-
ciació de Dones Rurals de
Catalunya i ha comptat amb
la col·laboració de l’Associ-
ació de dones «La Clau» de
Menàrguens.

La xerrada va córrer a càrrec del psicòleg balaguerí
Bonaventura Baró i Xipell, el passat 20 de novembre

Alumnes participants al curs a Menàrguens

El passat divendres
14 de novembre, a les 19
hores i al Casal Cívic de
Balaguer, els Serveis So-
cials del Consell Comar-
cal de la Noguera van or-
ganitzar, en col·laboració
amb l’Àrea de les Dones
del mateix ens local, el
col·loqui: “La fibromiàl-
gia, una malaltia amb des-
igualtats”.

L’acte va comptar
amb membres de l’Asso-
ciació Catalana Afectats
de Fibromiàlgia, els quals
van parlar sobre la
fibromiàlgia i com és
tractada en la societat, i
de la importància de
constituir una associació
perquè és de gran ajuda
per a les persones que la
pateixen.

Col·loqui sobre la

fibromialgia al Casal Cívic

Un moment de l’acte
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150 alumnes participen als cursos de
català per adults i no cataloparlants

El Consorci per a la Nor-
malització Lingüística, amb
la col·laboració de l’Ajunta-
ment de Balaguer, va iniciar
la setmana passada els cur-
sos de català per a persones
adultes corresponents al
curs 2008-09.

Aquest any l’oferta s’ha
concretat en un curs de ni-
vell de suficiència (C) i un
curs de nivell superior (D).

A finals d’octubre van
començar també quatre
cursos per a no catalano-
parlants, dos dels quals
s’han dut a terme mitjançant
l’Associació Africana de
Balaguer i amb el finança-
ment de la Secretaria per a
la Immigració. Un d’aquests
cursos té lloc en horari de
tarda, per tal de cobrir la
demanda del col·lectiu de
dones marroquines. Els
altres són cursos en horari
de vespre, perquè els
alumnes puguin combinar
amb facilitat la feina i
l’aprenentatge de la llengua.
En total, 150 persones s’han
inscrit durant els mesos de
setembre a octubre per
poder anar als cursos de
català. A més, el Servei

Comarcal de Català de la
Noguera té previst tornar a
engegar el programa del
Voluntariat per la Llengua a
principis de l’any vinent i
oferir, d’aquesta manera, la

Els cursos es van realitzar a Balaguer

possibilitat que els alumnes
dels cursos bàsics prac-
tiquin el català en espais no
formals d’aprenentatge i així
anar millorant poc a poc la
nova llengua.

Els cursos s’estan realitzant a l’aula ubicada al
tercer pis de la Casa Consistorial de Balaguer

El passat 1 de desem-
bre es celebrà el dia mun-
dial de la SIDA. Fa 25 anys
que es dedica aquest dia a
aquesta malaltia infeccio-
sa que es contagia per
transmissió sexual i avui
dia encara no té cap vacu-
na per curar, però si que hi
ha medicaments que
millorent la qualitat de
vida del pacient. La preven-
ció és molt important i efi-
caç per combatre aquesta
i qualsevol de les altres
TMS (malalties de trans-

missió sexual), i que ens
pot afectar a tots.

Des dels diferents cen-
tres  educatius: IES Alma-
tà, IES Ciutat de Balaguer,
Col·legi Ntra. Sra. Del Car-
me, Escola Pia i l’IES
Ermengol IV de Bellcaire, i
coordinat des del CAP de
Balaguer mitjançant el pro-
grama «Salut i Escola», es
portaren a terme unes tau-
les informatives i de cons-
cienciació sobre aquesta
malaltia als joves estudi-
ants dels diferents centres.

Jornada de prevenció del SIDA

des del CAP de Balaguer en el

programa “Salut i Escola”

CAP de Balaguer
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Constantí Sotelo rep la medalla
d’Honor de la Ciutat de Barcelona

El passat divendres 28
de novembre, el Centre
Històric de la capital de la
Noguera va ser el centre
d’atenció de la jornada
sobre urbanisme i patri-
moni en la que es va deba-
tre la interrelació del pla-
nejament urbanístic amb

la conservació del patri-
moni. La visita pel Centre
Històric i les diferents
obres que s’hi estan du-
ent a terme va estar guia-
da per l’arquitecta munici-
pal, Montse Giné i la Di-
rectora del Museu, Carme
Alós.

Primera Jornada d’urbanisme

i patrimoni a Balaguer

Visita al Centre Històric de Balaguer

Constantí Sotelo va ser director de l’Orfeó Balaguerí

Constantí Sotelo va re-
bre la medalla d’Honor de la
ciutat de Barcelona que ator-
ga l’ajuntament de Barce-
lona per la seva virtut i el seu
valor cívic i perquè  ha con-
tribuït amb el seu esforç al
desenvolupament de la
consciència ciutadana.

A més aquest professor
de música i pedagog va
rebre el 24 de novembre, el
Premi Catalunya d’Educació
que atorga la Conselleria
d’Educació de la Generalitat
de Catalunya, des del 2001.

El professor de música
Constantí Sotelo, que als
setanta anys encara con-
tinua fent classe a l’IES
Josep de Calassanç de
Barcelona, ha estat distingit
per més de quaranta anys
dedicat a la matèria de
l’educació musical.

Uns dies abans havia estat guardonat amb el Premi
Nacional d’Educació, que otorga la Conselleria
d’Educació de la Generalitat de Catalunya
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La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres

Antoni, un banquer
d’Antioquia, viatja a
Jerusalem pocs dies
després de la crucifixió,
amb l’objectiu d’investigar
la desaparició de tres
milions de peces d’or que
Jesús havia obtingut com
a crèdit. La recerca, però,
el portarà molt més lluny.
També descobrirà, fasci-
nat, la identitat secreta del
Messies i la seva veritable
doctrina, que té molt poc
a veure amb el cristianisme
actual i molt amb Aserà, la
Deessa Mare dels Jueus.

El racó del poeta

La segona mort de

Jesús de Natzaret

Autor: Francesc Puigpelat

Gènere: Novel·la històrica

Els formatges a

Catalunya

Autor: Generalitat

Gènere: Alimetació

Contes infantils de

Mercè Rodoreda

Autor: Anna Obiols

Gènere: infantil (+7)

Aquest llibre abasta
molt més que una simple
relació de formatges del
país, ja que s’endinsa
també en altres aspectes
com la història, la gastro-
nomia, les tècniques d’ela-
boració, els lactis en gene-
ral, la dietètica, els produc-
tes ecològics... El llibre
inclou aspectes pràctics
com ara com conservar
els formatges i consells
per anar a comprar-ne. A
part ens mostra el gran
ventall de formatges del
nostre país i varietats.

Rodoreda considerava
la infantesa com l’etapa
més feliç de la seva vida. En
escriure contes va trans-
metre de manera literària i
entranyable sensacions i
emocions inspirades en
l’imaginatiu món infantil. A
“Contes infantils de Mercè
Rodoreda” hi trobem qua-
tre dels millors contes in-
fantils que va escriure la
reconeguda autora. Una
edició molt especial per
conèixer una de les autores
més universals del pano-
rama literari català.

Miquel Trilla
--------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter

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

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

M’arrepenjo al llis d’alguna barana,
només per no fer res, ni dir,
ni rumiar,
ni tan sols veure passar
el viure en si mateix,
car l’home és qui se’n va,
mentre la vida segueix.
I veig però:
És avui un temps dolent, enxampat,
arrupit. Temps quan el dia escurça.
Retallen l’hora, puja el petroli,
hi ha massa nit.
Perden la fulla arbres i coses,
és temps de pluja, és avorrit.
I a més a més,...
Molts s’abarallen, els vells i els
joves, es divorcien, és temps de crisi,
hi ha molt despit. Quin desori!
Però,...
Tornarà l’estiu.
L’estiu, sempre torna a venir.

www.revistagroc.com
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Classificació

Tercera Divisió

1. Hospitalet ............. 35

2. Espanyol B ............ 31

3. Reus ...................... 31

4. Santboià ................ 26

5. Europa ................... 24

6. Manlleu ................. 23

7. Vilanova ................ 23

8. Amposta ............... 22

9. Premià .................. 21

10. Cassà .................. 21

11. Blanes ................. 20

12. Cornellà .............. 20

13. Prat ...................... 19

14. Mataró ................ 18

15. Rapitenca ........... 15

16. Balaguer ............ 13
17. pobla Mafumet .. 12

18. Vilajuïga .............. 12

19. Palamós .............. 11

20. Banyoles ................ 8

Propers encontres

07/12/2008 --  17h
Camp Municipal de

Balaguer

Balaguer| Blanes
-------------------------------------

14/12/2008  --  17h
Camp Municipal

d’Amposta

Amposta| Balaguer

Golejadors del

C.F. Balaguer

1. Jony .................... 5
2. Tenorio ............... 3
3. Raya .................... 3
4. Genís .................. 3
5. Marc Pujol ......... 3
6. Gallardo .............. 1
7. Romero .............. 1

El Balaguer continua
estant renyit amb el
gol. Carlos Romero va
marcar l’únic gol local
davant la Pobla de
Mafumet, que signifi-
cà l’empat a un gol
definitiu, mentre que
en el passat partit dis-
putat a Cassà, els ba-
laguerins van caure
per dos gols a zero.

El C.F. Balaguer
porta 19 gols a favor en
els quinze partits dis-
putats d’aquesta pri-
mera volta.

Carlos Romero

El C.F. Balaguer continua a la zona
perillosa després de perdre a Cassà

FUTBOL >>Els homes de
Toni Menchón no van
poder passar de l’empat
davant la Pobla de
Mafumet i van perdre en
la seva visita a Cassà

23/11/2008

BALAGUER 1
P. MAFUMET 1

Un Balaguer plagat de
baixes, Calvo, Raya i Jony
Espinosa per lesió i Juanjo
Tenorio i Ivan Lopez per san-

rota situa els balaguerins en
una complicada situació a la
taula classificatòria, tot i que
tècnics i jugadors confien en
la reacció de l’equip vermell
per tal de sortir d’aquesta
zona baixa en els propers
partits que queden de la pri-
mera volta.

El proper diumenge, el
Balaguer rebrà a casa al Bla-
nes, el diumenge 14 de de-
sembre visitarà el camp de
l’Amposta, i acabarà l’any
futbolísitic el diumenge 21,
a casa, davant el Pala-mós.
D’altra banda, l’exjugador
Sergi Vilchez serà el nou se-
gon entrenador de l’equip.

ció, va caure derrotat en la
seva visita al camp del Cas-
sà, del passat diumenge 30
de novembre. Aquesta der-

Balaguer-Pobla de Mafumet

30/11/2008

CASSÀ 2
BALAGUER 0

Toni Menchón, Carlos Galiano i Sergi Vilchez
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El Cristec aconsegueix dos empats
davant el Salou i l’Esparreguera

FUTBOL SALA >> Els
balaguerins van
aconseguir un important
empat a la pista del
quart classificat,
l’Esparreguera

22/11/2008

CRISTEC 5
SALOU 5
29/11/2008

ESPARREGUERA 4
CRISTEC 4

El Cristec empata a 5 gols
el partit que l’enfrontava al
Salou. Després d’un inici de
partit força ensopit i en el
qual el Salou va transformar
totes les seves ocasions en
gol (0-3, min. 17), els bala-
guerins reaccionen i Xolo
retalla distàncies abans del

descans (1-3).
El segon període va

mostrar un Cristec molt més
motivat, exercint una forta
pressió en tota la pista, el
qual va propiciar que Jonny,
amb dues dianes conse-
cutives, empatés el partit (3-
3, min. 32). Els de La
Noguera van tenir moltes
opcions per donar la volta al
marcador, però el porter
visitant va impedir la

El Cristec jugant al polisportiu de Balaguer

Propers encontres

06/12/2008 --  16h

Pavelló de Balaguer

Balaguer| Tàrrega
--------------------------------------

13/12/2008  --  16h

Pavelló de Sant Andreu

Sant Andreu| Balaguer

Important victòria pel
Salud Automoció «A»
Balaguer davant el
Busk’m Artés per un re-
sultat de 79-69.

El Balaguer, tot i les
nombroses baixes va sa-

ber portar el partit al seu
terreny davant un Artés
que tenia com a argu-
ments el contraatac i la
seva defensa presionant,
però que no va ser sufici-
ent per derrotar un
Balaguer molt més sòlid
en tots els aspectes.  Des-
prés d’un primer període
igualat (18-18), el Balaguer
va començar a marcar dis-
tàncies que es mantindri-
en fins al final del partit.
Aquesta és la segona vic-
tòria seguida.

L’equip sènior masculí de

bàsquet aconsegueix guanyar

al Artés per un clar 79-69

Club Bàsquet Balaguer

BÀSQUET >>
L’equip porta dues
victòries consecutives
i surt de la zona
perillosa de la taula

definitiva remuntada local.
Una jugada desgraciada va
provocar un gol en pròpia
porta balaguerina, el qual va
afectar anímicament un
Cristec que de seguida va
veure com el Salou tornava
a marcar diferències en
l’electrònic (3-5, min. 35). Els
jugador de Jaume Canal,
però, no es van rendir,
tancant el rival en la seva
àrea, i d’aquesta manera els
gols de Cristian i Victor van
tornar a empatar el partit
que seria definitiu.

Plantilla del Cristec-Balaguer



16>> E S P O R T S

180 participants en la celebració de la
segona Duatló “Ciutat de Balaguer”

El passat diumenge 23
es va celebrar a Balaguer i
els entorns comarcals la se-
gona edició del Duatló de
muntanya que organitza la
regidoria d’esports de
l’Ajuntament de Balaguer
sota la supervisió de la Fe-
deració Catalana de Triatló.
La participació va ser tot un
èxit tenint en compte els
registres d’inscripció de la
edició passada, superant els
106 inscrits de la primera
edició, pels 180 que es es
varen donar en aquesta.

Eduard Barceló del
C.N.Reus Ploms, va ser el
guanyador absolut, seguit
de Sebastià Catllà del P.C.
Bonavista, on el primer es
va emportar la victòria amb
un temps total de 1hora 51
minuts i 38 segons.

En la general femenina,
la primera classificada va ser
la balaguerina Mireia
Santesmases, del C.N. Reus
Ploms, amb un temps total
de 2 hores 29 minuts i 47
segons, seguida per Maria
Fargues del Pedala.Cat.

Segona Duatló Ciutat de Balaguer

DUATLÓ>> Eduard
Barceló i Mireia
Santesmases guanyadors
en les categories
masculina i femenina

TENNIS TAULA>> El
Balaguer-Villart Logístic
s’ha tornat a superar amb
nota en una nova jornada
de la Divisió d’Honor
femenina.

El dissabte 29 va ser
la 7a victòria consecutiva
d’aquest equip davant del

Krafft Atlético San Sebas-
tián per 4 a 0. Una nova
victòria que fa que es
consolida com a líder
indiscutible de la cate-
goria, a falta d’un sol partit
per acabar la primera
volta, el proper dia 15 de
desembre a casa de l’Inca.

El CTT Balaguer femení ja

porta 7 victòries consecutives

Les jugadores del partit entre el Balaguer i el Krafft
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El gimnàs Punt d’Esport organitza una
jornada esportiva per la Marató de TV3

Pel  proper dissabte 13
de desembre, el Gimnàs
Punt d’Esport de Balaguer,
conjuntament amb l’Ajunta-
ment de Balaguer i la revista
GROC, i amb la col·laboració
de les empreses Construc-
cions Tamargo i Clima Plac
ha organitzat una marató de
12 hores de pràctica esporti-
va, des de les 9 del matí fins
a les 9 del vespre ininterrom-
pudes amb la pràctica de
Squash, Spinning, classe de
“latino”, de “steps”, de toni-
ficació i exhibicions de
taekwondo i d’aeròbic.

A la marató esportiva  hi
poden participar tant els so-
cis com els no socis del gim-
nàs, i el preu de la inscripció
és de 10 euros.

Tots els diners que es re-
captin seran en benefici deTambé hi haurà una exhibició de taekwondo

Durant 12 hores, el dissabte 13 de desembre, tant
socis com no socis del gimnàs podran participar de
les diferents activitats, fent un donatiu de 10 euros

la Marató de TV3, del proper
diumenge 14 de desembre,
destinat a les malalties cere-
brals greus.

El Gimnàs també ha
obert una fila 0, per a tots
aquells que vulguin col·-
laborar.

Aquest és el segon any
que el Punt d’Esport orga-
nitza aquesta jornada. L’any
passat van comptar amb la

col·laboració de vora 120
participants, xifra que en-
guany esperen superar de
llarg, ja que a la data ja hi ha
més de 140 inscrits.

En motiu d’aquesta jor-
nada esportiva per la mara-
tó de TV3, el Gimnàs Punt
d’Esport ha confeccionat
una samarreta per l’ocasió
que es ven al mateix gimnàs
al preu de 6 euros.

L’spinning aporta el major nombre de participants



18>> E S P O R T S

Els Consells Esportius de Catalunya
reten homenatge a Josep Batalla

El passat diumenge 22
de novembre va tenir lloc a
Banyoles la VII Festa de la
Unió de Consells Esportius
de Catalunya en la que es
va fer un homenatge al Sr.
Josep Batalla i Peruchet que
com recordareu, va morir
aquest any el 17 de Febrer
baixant del telecadira de la
estació d’esquí de Super
Espot . Va recollir el record
la seva esposa Paula
Gallego que va ser lliurat pel
President de l’Unió de Con-
sell de Lleida, Juan Ubach.
També es va fer un reconei-
xement a títol individual a
Jaume Brescó que va rebre
el guardó de mans de la Se-

Festa de la Unió de Consells Esportius de Catalunya

cretaria General de l’Esport
Anna Pruna per la seva col·-
laboració i dedicació de més
de trenta anys en l’esport

escolar. També es va fer un
reconeixement a l’Ajunta-
ment d’Albesa, recollint el
premi Toni Balasch.

El passat cap de
setmana  es va disputar a
les instal·lacions del CN
Lleida la primera jornada
de la lliga catalana de
natació.

Com a resultats mes
destacats tenim en
categoria absolut jove a
Eric Demarchi primer
classificat en les proves
de 50 i 200 lliures la
cristina Marquina primera
en els 100 braça i 50
papallona i en Carles
Auberni primer en els 50

papallona i segon en els
200 lliures. En categoria
Júnior tenim els primers
llocs de l’Anna Auberni en
100 esquena i 200 lliures i
de Marina Verges en els
100 braça.

En categoria Aleví
tenim que en Nil Profitós
va quedar segon en els
200 lliures  i els 100 braça,
en Marc Córdoba tercer en
200 lliures i quart lloc en
els 100 braça, i en
categoria femení tenim a
la Júlia Digon tercera en
els 50 braça i quarta en els
100 lliures.

Finalment en cate-
goria Benjamí tenim el
cinquè lloc de Patrícia
Aranda el els 50 braça i 100
esquena, el mateix lloc
per la Patrícia Ruiz en els
50 esquena.

Bona actuació dels nedadors

del CN Balaguer a la Lliga

catalana de natació

Nedadors balaguerins

NATACIÓ>> En la
primera jornada del
campionat, els
balaguerins van fer
bones marques

1er Torneig comarcal de

seleccions bàsquet infantil
El proper dissabte 6 de

desembre, el pavelló poliva-
lent d’Inpacsa acollirà el Pri-
mer Torneig de Seleccions
Comarcals de Bàsquet de
categoria infantil, masculí i
femení.

La competició comença-
rà a les 9,30 del matí amb la
participació de les 4 selecci-
ons masculines i 4 de feme-
nines que jugaran les semi-
finals i les finals fins a les 3
de la tarda, hora en que hi

haurà un dinar de germanor
per tots els participants.

De la comarca de la No-
guera, hi ha jugadors selec-
cionats i convocats per
aquest torneig dels clubs de
Balaguer, Vallfogona de
Balaguer, Bellcaire d’Urgell i
Artesa de Segre.

A més dels partits, també
hi haurà proves d’habilitat,
triples, etc, per tal d’omplir
el temps, durant la
celebració d’aquest torneig.

Bàsquet Balaguer
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O P I N I Ó

Fa poc vaig veure un
documental que explicava
que els fills dels boiximans,
aquella tribu de caçadors
recol·lectors del desert del
Kalahari, estaven aban-
donant les seves costums
ancestrals i s’estaven
llençant a la forma de vida
“moderna”. Es veu que a la
canalla els semblava més
còmode i atractiu viure com
nosaltres, enlloc de tenir-se
que espavilar seguint
rastres, dormint al ras i
caminant moltíssim per
trobar alguna cosa que
menjar. Tot i això, els seus
pares fins fa poc havien estat
gent feliç, que cantaven i
reien tot sovint, vivint en
harmonia amb la seva gent i
la seva terra. En aquell
moment vaig estar d’acord
amb el realitzador del
documental, que proposava
prendre mesures per tal que
aquells joves i nens
continuessin la forma de
vida dels seus pares.

En això estava pensant,
quant em va passar per la
vora lo Trompeta duent un
cistell de fredolics. L’aspecte
del Trompeta et feia pensar
en els cromanyons, o en
avantpassats encara més
llunyans. La família del
Trompeta havia viscut a
Balaguer tota la vida i, tot i
no tenir ofici conegut,
s’anaven campant com
podien. M’hi vaig adreçar
imbuït per un rampell de
curiositat antropològica:
- Ei! Bon dia. Perdona que
t’entretingui. Però et volia
preguntar com ha anat la
campanya del bolet aquesta
temporada.
Lo Trompeta es va mirar la
cistella plena i a mi
alternativament, fins decidir-
se a ofertar:
- Te’ls faig a sis euros el quilo!

Entrevistes freaks. Al vent.
Inyaqui Olarte Vives
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jo que li responc:
- No està malament, però el
que et demanava és com ho
portes això d’anar a plegar
bolets i caragols, collir alfals
de les ribes, pescar crancs i
peixos, recollir ferralla i tot
això. Vull dir, si te’n vas
sortint?

L’home es va rascar la
contundent mandíbula i em
va mirar com pensant de
quina figuera havia caigut. Al
final, com que jo no marxava
ni guaitava els bolets, em va
respondre:
- Mira, per viure s’ha de
pencar. Hi ha feines millors i
feines pitjors. Jo, com que
no tinc estudis, m’he
d’espavilar fent aquestes
coses, i vaig fent. Si no em
calgués pencar i tingués
quartos, doncs estaria més
bé. Ves que t’he de dir.
Va fer un gest, que jo vaig
interpretar com de comiat i
punt final, i es va allunyar a
bon pas.

M’acabava de trencar els
esquemes. La vida feliç del
caçador recol·lector, potser
és feliç mentre no es coneix
un altra cosa, però si veus
els teus veïns menjar i
dormir calents cada dia, i
conduir un bon cotxe,
mentre tu estàs jaient a terra
amb la panxa buida, cansat
de caminar quilòmetres,
doncs s’ha acabat el bon
rotllo i l’harmonia.

La cosa està complicada.
Pocs de nosaltres estem
disposats a renunciar a les
comoditats que la civilització
ens ha donat, però per altra
banda som conscients que,
si continuem tirant de veta,
això pot acabar malament.

Així que ja ho sabeu:
consumiu amb coneixe-
ment i preneu-vos en serio
lo del reciclatge!
-------------------------------------------------

Actualitats
C.G.A.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tenint al Julián Muñoz ja
al carrer i fent el detall
d’operar-se a les nostres
terres podem sentir-nos
cofois i tranquils. De tot el
desaparegut res s’ha trobat
i res s’ha tornat. Dintre un
temps, no gaire llarg,
veurem al Roca de Marbella
també al carrer, per la
senzilla raó de pagar entre
tots el seu silenci. I aquí pau
i demà glòria, per uns cents
de milions més o menys, no
és cosa de perdre la son.

Ara que ja fresqueja una
mica ens recorda que estem
a l’hivern, i que uns més que
altres el patiran. Sempre ha
estat així i si cent anys
poguéssim viure conti-
nuaria essent igual, perquè
la igualtat es desitja només
quan un està a baix. Abans
de començar a manar, per
exemple, el Sr. Obama ha
buscat escola per les seves
cries, i es diu que pagarà vint-
i-nou mil dòlars pel curs i per
cap, tot un detall! Ara només
cal desitjar que ell i el seu
equip -fet com un exemple
de pragmatisme vivent-,
tinguin la mateixa presa per
suavitzar les condicions de
vida de milions d’americans.

Pel que s’escriu als
diaris econòmics aquesta
versió actual del “New Deal”,
ja s’allunyà de molt de
l’anterior que tant èxit va tenir
i tants problemes va
solucionar després de la
crisis del 1929. Aquell

programa no per realista
menys idealitzat va anar
dirigit a l’individu i aquests
a les entitats (Bancs per
exemple), que han estat
qui han creat els
problemes. Certament tots
som uns pecadors, i amb
massa facilitat hem
oblidat que els bancs
deixen paraigües només
quan no plou. Endeutar-se
era tan fàcil, tan normal,
tan engrescador!, què cal
preguntar quina era la
persona que no ho feia.

Ser propietari i no
llogataire, era tan
encisador!. Veure com
pujava l’IBI i la nostra
hipotecada propietat i vida
per no baixar mai més, ens
omplia el cor de la
seguretat d’haver fet el
millor negoci possible.
Tinc amics amb vertaders
problemes per filar massa
prim en les seves
possibilitats, que desitjo
puguin solucionar ells i
tothom, i es trenquen el
cap per poder-se explicar
de com van poder caure en
un parany de més de vint
anys de duració
(l’hipoteca), amb la
incertesa que es preveia en
el temps de la
globalització. Cal dir que
vetllen el seu lloc de treball
com un valuós tresor i fan
molt bé.

Els Sindicats i els
polítics s’apuntaven a

aquests moments
d’eufòria del totxo, com si
fos per obra i gràcia del seu
treball, i ara no saben que
fer davant dels estralls “en
vidas y haciendas”. I
tornen a xerrar com a lloros
boixos, repetint una
vegada i altra, mesures
que res serviran en el petit
marc del ciutadà normal.
Ja veurem com s’acaba.

Jo aprovo del tot
l’endeu-tament en cinc
milions d’euros del nostre
Ajunta-ment. És el que
s’havia de fer i s’ha fet. Els
que manen han de
prendre decisions per a
què la vida pugui seguir
amb els traumatismes
més petits possibles pels
seus administrats, amb el
temps ja parlarem de si
eren gat o gata. Però...
sempre hi ha un però a la
vida, m’entristeix el trist
paper de la oposició. Jo
recordo la feta del Sr.
Aguilà al Sr. Borràs per un
dife-rencial molt més petit,
on se li va enganxar a la
vena del coll, fins ficar-lo
en situació de perdedor. El
cert és que CiU amb el nou
rumb més radical va camí
de reconvertir-se; passarà
d’ésser un partit singular a
ser un partit peculiar.
Sempre amb el divorci
latent del que volen els que
manen dins el partit i del
que desitja la militància. I
així no es va enlloc, encara
que es donin la mà amb
l’Esquerra Republicana.

----------------------------------------------
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El proper diumenge
14 de desembre, a partir
de les 7 de la tarda, es
tanca el cicle de tardor del
Teatre Municipal de
Balaguer amb la repre-
sentació de l’obra «L’ai-
gua» de Jesús Moncada.

L’obra està dirigida per
Xicu Masó, i interpretada
per Joan Anguera, Miquel
Gorriz, Maria Ibars,
Annabel Castan i Eduard
Muntada.

L’obra gira entorn
d’un advocat novell de

“L’aigua” de Jesús Moncada

tanca el cicle de tardor del

Teatre Municipal de Balaguer

L’obra teatral “L’aigua”

L’obra serà
representada el
proper diumenge 14
de desembre a partir
de les 7 de la tarda

El Concert Pop Gospel 2008 omple el
Teatre Municipal de gom a gom

El passat dissabte 15 de
Novembre el Teatre Munici-
pal de Balaguer va rebre el
VII Concert Pop Gospel que
ofereix cada any el nostre
grup “Balaguer Music”. Una
hora abans de l’inici el pú-
blic ja estava fent cua amb
gran expectativa.

“Balaguer Music” va fer
vibrar l’edifici i als especta-
dors amb el seu missatge
de fe i esperança transme-
ten la seva gran passió per
Jesús.

A més a més  va fer una
nombrosa venta del seu pri-
mer CD «Lo Mejor de la
Vida». Realment fou un es-
pectacle digne d’admirar.Balaguer Music

Concert dels guanyadors del Concurs
“Germans Pla” al Teatre Municipal

L’Associació Cultural
Grup D’Art 4 de Balaguer
organitza pel proper diu-
menge 7 de desembre, el
Concert dels Guanyadors
del IV Concurs Internacio-
nal de Cant Líric Germans
Pla.

El concert es celebrarà a
partir de les 20,30 hores del
vespre al Teatre Municipal
de Balaguer.

L’entrada al concert “Ger-
mans Pla” serà totalment
gratuïta.

El grup Balaguer Music va encandilar els 700
espectadors que ompliren el Teatre de Balaguer

Concert «Germans Pla»

Barcelona que és
nomenat secretari del
jutjat de la vila de
Mequinensa, al Baix
Cinca.

En pocs anys
d’estada al poble veurà
desfilar una àmplia
representació dels
vilatans més insignes: el
jutge de pau, una beata
verge i màrtir, un antic
barquer que demana
recuperar l’ofici a l’altre
món, una nissaga d’apas-
sionats i meticulosos
comptables, un patró de
llaüt...

Tot un univers descrit
amb agudesa i enginy per
Moncada, un dels escrip-
tors importants del
panorama de la literatura
catalana.
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Anuncis breus classificats

La família

d’Antonio Carrera Porta

agraeix a tot el personal de la
Residència Assistida

Comtes d’Urgell,
el tracte i les atencions rebudes

durant la seva estada.

TREBALL

-------------------------------------
SE OFRECE mujer para
cuidar niños, gente
mayor o hacer trabajos de
limpieza. Tel: 690163297.
-------------------------------------
GRUP D’AUTOMOCIÓ
precisa noia per al depar-
tament d’administració
amb coneixements d’in-
formàtica a nivell d’usu-
ari, i amb titulació de
Grau Superior d’Admi-
nistratiu, batxillerat o si-
milar. Demanar per srta.
Eva al tel. 973443121.
-------------------------------------
ES PRECISA cambrer/a.
Raó: 620531207.
-------------------------------------
SE OFRECE señora pra
trabajar en limpieza, cui-
dar niños o personas
mayores. Razón telfs:
658444139-685244255.
-------------------------------------

IMMOBLES

-------------------------------------
ES VEN pis dúplex a l’Av.
Països Catalans, 150
m2+terrassa+cuarto de
40 m2 al costat. Tot amb
vistes al riu. Oportunitat
única. Interessats trucar
al 678954170-667476167.
-------------------------------------
PIS LLOGUER Ps. de l’Es-
tació. T: 634208883 (nits).
-------------------------------------
ES VEN dúplex nou al c/
Riu Corb. Telf:973446011.
-------------------------------------

LLOGUER (400e/mes) o
lloguer amb opció a com-
pra (600e/compra + 100
e/lloguer). Dúplex nou a
Bellcaire, 100 m2+40m2

terrassa, 3 hab., cuina,
menjador, 3 banys, balcó
i moblat. Raó: 679606061.
-------------------------------------
APARTAMENT  a estrenar
46,26m2, 1 hab., cuina,
bany amb dutxa hidro-
massatge, a/a, calf., bal-
có, molta llum, ascensor.
Zona ajardinada amb pis-
cina. Cèntric, c/Sant Llu-
ís. Preu: 106.144 e nego-
ciable. Telf: 934369926.
-------------------------------------
ES LLOGUEN de particu-
lar a particular pàrkings
de línia c/Barcelona (Es-
cola Pia) i c/ Riu Corb (c/
Girona). Telf: 699888360.
-------------------------------------
LLOGUER local centric
90 m2 a Tèrmens. Tel:
696570785.
-------------------------------------
ES LLOGA pis c/ Marc
Comas i pàrking al c/ St
Pere Màrtir. Raó tels:
973447752-639920281.
-------------------------------------
APARTAMENT en venda
a Balaguer, 2 hab. Molt
cèntric. Telf: 607896071.
-------------------------------------
ES LLOGUEN pàrkings a
l’edifici HP Sanahuja, 36.
Referència Gestoria Cu-
dós. Telèfon:973450555,
Montse.
-------------------------------------

VENDA/LLOGUER pàr-
kings tancats al c/ Jaume
Balmes, 11. Raó telèfons:
973446161-629310479.
-------------------------------------
LLOGUER de cases, apar-
taments i pisos. Raó:
607896071.
-------------------------------------
ES TRASPASSA bar-res-
taurant per jubilació.
Pàrquing propi, terrassa,
menjador 60 places. To-
talment equipat amb fun-
cionament i permisos
amb regla. Amb vivenda.
Telf: 600381763.
-------------------------------------
LLOGUER de pisos de 1,
2 i 3 habitacions. Trucar
de 09-14 i 16-20 h. Raó:
663694255.
-------------------------------------
LLOGUER-traspàs Bar-
restaurant 3 Creus a
Vallfogona de Balaguer.
Raó: 973432229.
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------

VEHICLES

-------------------------------------
ES VEN Opel Astra 1.6,
16v, any 1997. En bon es-
tat. Elevador de llunes
elect. davanters. Revisi-
ons al dia. Preu: 2.500 e
negociables. Telèfons:
973448154-630778277.
-------------------------------------

ES VEN “Land Rover”
freelander Diesel 2.0 Td4,
motor BMW, 5 portes,
90.000 km, de l’any 2004,
amb ABS, airbags, a/a,
CD, alarma i enganx. Es-
tat de conservació impe-
cable. Preu: 11.600 e
amb canvi de nom in-
clòs. Telf: 973450555 (Mi-
quel).
-------------------------------------

VARIS

-------------------------------------
ESTUFA de gasoil es ven.
Seminova. Preu: 400 e.
Telf: 607944657.
-------------------------------------
REFORMES i rehabilita-
cions de pisos, aparta-
ments i xalets. Raó:
651911369.
-------------------------------------
GRAN OPORTUNITAT cà-
mara reflex Nikon, nova.
Preu: 200 e (inclou trípo-
de i també una funda per
la càmara). Raó telèfon :
690189081.
-------------------------------------
ESQUIZOFRÈNIA i altres
TMS: transtorns bipolar,
depressiu, de personali-
tat, agorafòbia. Informa-
ció i suport familiar. In-
serció laboral.  Associa-
ció Salut Mental Nogue-
ra-Balaguer. Telèfons:
973221019-610260221,   o
visitant la pàgina web:
www.salutmentalponent.com,
associacio@salutmentalponent.com
-------------------------------------

Es precisa

INFERMERA

a la Residència Sant Domènec.
Alta C.T. i Seguretat Social.

Enviar currículum a: info@resi.cat
o bé truqueu al 973 44 75 00.
Demanar per Marta Vilalta.

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

¿TIENE PROBLEMAS
para pagar sus deudas?
¿Ahogado por sus pagos?
¿Necesita pagar menos
cada mes? ¡Déjenos
ayudarle! Total confiden-
cialidad. Llamenos al
600402319 o 973449314.
-------------------------------------
CONSTRUCCIONS GER-
MANS VIDAL, cuines,
banys, teulades, urbanis-
me i tot tipus de reformes.
Raó telèfons: 973426180-
650760006.
-------------------------------------
ES VEN congelador de
segona mà, obertura per
dalt. Mides: 1’35 de llarg,
81 d’ample i 85 alçada.
Preu: 120 e. Venc 3 radi-
adors elèctrics de pared
per 90 e (els tres). Telf:
606454529.

-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
Per anuncis en aquesta
secció o per demanar-nos
informació, us podeu di-
rigir a les nostres oficines
situades al C/ Sant Lluís,
36-38 altell de Balaguer
o bé ens truqueu al telè-
fon 973 44 82 73. També
us podeu conectar a la
nostra pàgina web:
www.revistagroc.com

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

REHABILITACIÓ DE FAÇANES

Pintura i Decoració

Qualitat i dedicació,
els nostres distintius

Pedro Garanto Fillat
C/ Tàrrega, 51 F •  BALAGUER

Tel. 699 949630

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

Jacint Verdaguer, 19 baix. - BALAGUER

Tel. 973 447958

COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS

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 973424151
----------------------------------------------------------
LES AVELLANES
RÚBIES PRAT, NÚRIA 607191367
----------------------------------------------------------
MONTGAI
PERE SOLANS 973430110
----------------------------------------------------------
OS DE BALAGUER
RÚBIES PRAT, NÚRIA 973438136
----------------------------------------------------------
VALLFOGONA DE BALAGUER
AIGUABELLA ALENTA, G.973432151

Farmàcies de torn de Balaguer

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 10.19

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) 14.14

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) 11.00

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

De les 8 de la tarda del 4 de desembre a les 8 de la tarda de l’11 de desembre MARCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda de l’11 de desembre a les 8 de la tarda del 18 de desembre ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 18 de desembre a les 8 de la tarda del 251 de desembre CLAVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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