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>>BALAGUER

Balaguer posa en marxa el Servei
Despertador, al Centre Històric

El 7 i 8 de març, Balaguer celebra
una nova edició d’Expoauto

L’Assoc.  de Comerciants organitza
el Mercat de les Rebaixes

L’Arxiu de la Noguera, recupera el
fons documental de la Casa Pallàs
----------------------------------------------
>>COMARCA

Primer curs de Cuina catalana al
Restaurant Celler de l’Arnau

La Noguera ha estat present a la
Fira de Turisme de Madrid, FITUR

El Consell Comarcal, promou la
mobilitat segura entre els escolars
----------------------------------------------
>>CULTURA

Els centres escolars de la Noguera
celebren el Dia de la Pau

Classes de música per alumnes
amb necessitats específiques
----------------------------------------------
>>ESPORTS

El Balaguer suma 4 punts en els
dos darrers partits de lliga

El Club Bàsquet Balaguer perd a la
pista de l’Igualada per 86-70

El dia 22 de febrer, Balaguer
celebra la Mitja Marató

Nedadors balaguerins als
Campionats de Catalunya
adaptada i d’Espanya
----------------------------------------------
>>OCI

La Transsegre celebra enguany el
seu 25è aniversari

PORTADA

Carnestoltes

Josep M. Simon i Auberni

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

No fa ni quinze dies que
m’aturà una bona senyora
pel carrer i em demanà que
en un article parlés de la
inseguretat que pateixen els
vianants. Es referia  no sols
quan hom  creua un carrer
pel pas de zebra -estrany és
el cotxe que s’atura- sinó

Què en penseu?... també per les bicicletes que
circulen per qualsevol espai
d’ús exclusiu per a vianants,
com són les voreres o el bell
mig del  passeig. Em deia
que més d’un cop, si
comptava amb temps
suficient, s’havia hagut de
col·locar ben a frec de la
paret o mirar de trobar una
entrada d’un immoble o
comerç per poder deixar via
lliure a l’intrèpid que anava
superant, a tot drap, els
obstacles que se li anaven

presentant. I ella, conscient
de la situació, preferia salvar-
se abans que l’impacte no li
comportés uns efectes del
tot lamentables. La majoria
d’ells deuen ser conscients
de la seguretat vial, però els
pesa més l’incivisme i les
males maneres. Si no és així,
¿com s’expliquen les curses
o les velocitats supersò-
niques dels cotxes per les
vies paral·leles al riu? Són
carrers, no circuits.
-------------------------------------------------

L’esport balaguerí

Des de fa uns any ençà, els practicants de diferents
esports d’equip de la nostra ciutat, han augmentat
considerablement. Des de ben petits, els nois i noies
s’inscriuen a les escoles esportives dels diferents clubs
per practicar i aprendre aquell esport que més els agrada,
ja sigui futbol, bàsquet, futbol sala, tennis taula, natació,
tennis, rítimica, etc... segurament gràcies a l’increment i
millora de les infaestructures esportives de la ciutat.

Aquests clubs, tenen equips sèniors en competició
des de fa molts anys. El Club Futbol Balaguer té l’equip
a Tercera Divisió, el Club de Bàsquet el té a Segona
Catalana i el Club Futbol Sala Balaguer està militant a la
Primera Nacional B. Aquests tres equips són el referent
esportiu d’equips, amb permís de l’equip femení de
Tennis Taula que disputa el Campionat de Primera Divisió
estatal, de la nostra ciutat.

Tots tres equips es troben, enguany, a la corda fluixa.
Ocupen les parts baixes de les respectives classificacions,
i tot i que tots tres poden salvar la categoria en el que
resta de temporada, és cert que, cap dels tres, té prou
suport de l’afició en els seus partits. És important que la
base practiqui esport, però també ho és, i molt, que els
primers equips disputin campionats en categories altes,
ja que d’aquesta manera, seran un referent per als joves
esportistes.

Entre el públic que van a veure aquests equips, hi
trobem a faltar la gent jove, els jugadors de la base, que
haurien d’assistir als partits, ja que ells, seran els que
hauran de defensar aquests colors d’aquí a pocs anys.
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La regidoria d’educa-
ció, l’àrea d’immigració
de l’ajuntament de
Balaguer i el CAEP Àngel
Guimerà va posar en mar-
xa el passat dilluns 2 de
febrer el Projecte Desper-
tador.

El Projecte Desper-
tador és una iniciativa
que pretén eradicar els
casos d’absentisme
escolar dels alumnes del
Centre Històric de
Balaguer. El projecte
consisteix en que dos

educadors de carrer
donaran suport a les
famílies, aniran a
despertar els alumnes als
seus domicilis i en alguns
casos els acompanyaran
a l’escola per tal que hi
assisteixin amb
normalitat.

Paral·lelament  també
s’instaurarà un servei
d’acollida matinal a
l’escola on els pares que
ho necessiten per la seva
feina podran portar els
nens/es abans de l’hora
d’inici de les classes. Una
tasca que també anirà a
càrrec d’aquests
educadors de carrer.

El projecte s’emmarca
en les actuacions ocu-
pacionals del programa
“Treball als Barris” de la
Llei de Barris .

Dos educadors de carrer en el

Projecte Despertador al

Centre Històric de Balaguer

Centre Històric

Des del passat 1 de
febrer, el Projecte
Despertador està
instaurat en el Centre
Històric de Balaguer

La disbauxa arriba a Balaguer de la

mà del Rei Carnestoltes i el seu sèquit

El grup musical Casino
serà l’encarregat d’amenitzar
el Ball de Carnestoltes i el
Concurs de disfresses
d’enguany, el proper
dissabte 21 de febrer, a partir
de les 11 de la nit al Pavelló
del Molí de l’Esquerrà.

La Festa començarà
però, a la tarda, amb
l’arribada del Rei
Carnestoltes, a l’Estació de
Trens, on l’esperaran les
carrosses i comparses per
tal de gaudir d’una tarda de
disbauxa i de festa.

La rua amb les carrosses,
comparses i xarangues
sortirà de davant de l’Estació

de trens a les 5 en punt de la
tarda, amb la carrossa del Rei
Carnestoltes, acompanyada
per les xarangues McKen-
sy’s, Les Enfants de Dry
Canó, Rebombori i el grup
de Percussió dels Diables de
Balaguer, que amenitzaran
tot el recorregut.

Després de recórrer el
passeig de l’Estació i arribar

Ball de Carnestoltes al Pavelló del Molí de l’Esquerrà

a la plaça del Mercadal,  el
Rei Carnestoltes pujarà al
balcó de l’Ajuntament per
dirigir-se a tots els assistents
a la festa i donar la
benvinguda a aquesta diada
plena de gresca i disbauxa.

A continuació, tindrà lloc
l’actuació del grup d’ani-
mació local la Troca .

La millor carrossa
s’emportarà un premi de 250
euros, mentre que la segona
se n’emportarà 150.

Cal recordar que tothom
que vulgui engrandir la rua
amb una carrossa tindrà
una subvenció de 100 e
però s’haurà d’inscriure a les
oficines de l’Impic, fins el
divendres dia 20 de febrer
com a molt tard.

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

Ball de tarda a la Plaça del Mercadal

Les carrosses estaran
acompanyades per
xarangues i grups de
percussió durant tota la
rua de Carnestoltes
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Expoauto acull l’exposció i venda de

cotxes de Km 0, gerència i seminous
El passat dilluns 9 de fe-

brer, va tenir lloc la presenta-
ció del nou certamen firal
Expoauto i el seu cartell anun-
ciador amb una important
novetat: la reconversió del
monogràfic de vehicle nou
en un saló de vehicle de Km
0, gerència i seminou, amb
un període de matriculació
màxim de dos anys.

La decisió d’aquesta
reconversió del certamen
Expoauto va ser presa con-
juntament amb el sector per
tal d’oferir al públic visitant
el producte realment
demanat en els conces-
sionaris i punts de venda
oficials de les diferents
marques que any rera any
participen en el Saló.

També podran presentar
un vehicle nou per no canviarPresentació del cartell d’Expoauto 2009

El certamen es celebrarà els propers dies 7 i 8 de
març al Pavelló Firal d’Inpacsa, amb la presència
d’una vintena d’expositors de les diferents marques

el sentit del certamen, ja que
no es considera una fira de
vehicle usat.

Expoauto es celebrarà
els dies 7 i 8 de març al Nou
Pavelló firal de Balaguer i cal
destacar que el  95% de les
marques són dels
concessionaris i punts de
venda oficials de la ciutat de
Balaguer.

El cartell segueix

apostant per una línia
moderna i innovadora
essent el reflex del Saló que
es pretén promocionar.

A l’acte de presentació
de la propera fira d’Expoauto
hi van assistir l’alcalde de
Balaguer, Miquel Aguilà, la
regidora, de Promoció
Econòmica Mar Roldan i la
directora de la fira, Antonieta
Martínez.

Expoauto
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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

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

La família REIXACHS-CLARISSÓ

vol donar les gràcies a familiars, amics i coneguts,
i en especial a Jesus López, per les mostres de suport
rebudes en aquests moments tan difícils, pel funeral
d’Antonio Reixachs i Baró, el 26 de gener de 2009.

Gràcies a tothom.

El Museu de la Noguera acull un cicle

de conferències sobre la Guerra Civil

Dins el marc de l’exposi-
ció «CONVIURE AMB LA
POR: 1938, el cap de pont de
Balaguer» que es pot veure
al Museu de la Noguera, va
iniciar-se el passat divendres
un cicle de tres conferènci-
es que imparteixen diferents
professors universitaris i tes-
timonis directes del conflic-
te.

El divendres, 6 de febrer,
la Dra. Àngels Santa,
catedràtica de filologia
francesa de la Universitat de
Lleida, va parlar sobre «Els
intel·lectuals i la Guerra Civil

experiència com a
combatent al cap de pont de
Balaguer, amb la xerrada
«Maig de 1938 a la Sentiu de
Sió, davant el cap de pont
de Balaguer». Totes les
conferències tenen lloc a les
21h, a la sala d’actes de
l’Ajuntament de Balaguer.

Per l’exposició «Con-
viure amb la por: 1938, el cap
de pont de Balaguer» han
passat ja més de 1.500
visitants, principalment de
les comarques de Lleida,
però també molts familiars
de combatents vinguts de
diversos indrets de Cata-
lunya i Espanya, que han
deixat el seu testimoni i els
seus records al Museu de la
Noguera, i que aquest proper
diumenge dia 22 de febrer,
tancarà les seves portes.

Española. L’exemple de Paul
Nizan». El dimecres 11, el Dr.
Josep Maria Solé Sabaté,
catedràtic d’Història
Contemporània de la
Universitat Autònoma de
Barcelona va impartir una
conferència amb el títol: « El
cap de pont de Balaguer
dins la Guerra Civil a
Catalunya». Finalment el
divendres 20, el senyor
Frederic Pau Verrié,
historiador, arqueòleg i
editor, creu de Sant Jordi de
la Generalitat de Catalunya,
parlarà sobre la seva

Exposició al Museu de la Noguera

L’exposició sobre la Guerra Civil, per la qual ja hi
han passat uns 1.500 visitants tancarà les seves
portes el proper diumenge 22 de febrer

El proper dimecres
dia 25 de febrer l’Ajun-
tament de Balaguer i
l’entitat concessionària
de la Generalitat de
Catalunya Applus, facili-
taran, a tots els usuaris
agrícoles i propietaris de
ciclomotors de dues
rodes que ho desitgin, un
nou servei d’inspecció
Tècnica (ITV), davant del
Nou Pavelló, situat als
antics terrenys d’Inpacsa.

Desprès de l’èxit del

primer servei que es va
oferir el passat mes de
setembre.

L’horari de funciona-
ment  del servei Tècnic de
Vehicles serà des de les 9
del matí fins la 1 de la
tarda, i no serà necessari
demanar hora, tan sols
caldrà presentar-se dins
l’horari determinat amb el
vehicle que hagi de passar
la revisió.

Recordar que d’acord
amb el RD 2042/1994 del
14 d’octubre que regula la
inspecció tècnica de
vehicles, la primera
inspecció ITV a aquest
tipus de vehicle, es
realitzarà als 8 anys de la
data de la primera
matriculació del vehicle o
ciclomotor.

Inspecció Tècnica Agrícola i de

ciclomotors, el proper

dimecres, 25 de febrer

Inspecció Tècnica de Vehicles Agrícoles

Les inspeccions es
faran des de les 9 a
les 13 hores, davant
del pavelló polivalent
d’Inpacsa
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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

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

L’Associació de comerciants organitza

un nou mercat de les Rebaixes

Mercat de les Rebaixes

El Mercat se celebrarà el proper divendres 13 de
febrer, al Passeig de l’Estació de Balaguer

Els comerciants i la CAM signen un

conveni de col·laboració financera

L’Associació de Comerci-
ants 2021 de Balaguer ha sig-
nat un conveni amb l’entitat
bancària Caja de Ahorros del
Mediterraneo.

El seu objectiu és poder
facilitar als seus 150 associ-
ats productes i serveis finan-
cers destinats a satisfer les
necessitats específiques de
la seva activitat professional.

Aquesta entitat bancària

oferirà préstecs, crèdits,
plans d’estalvi i d’inversió,
durant els propers tres anys.

A més a més d’aquestes
facilitats, els comerços asso-

Signatura del conveni amb la CAM

ciats podran disposar tam-
bé d’una tarifa plana per a
reduïr la comissió de les
operacions amb targeta,
amb un cost del 0,80 %.

L’acord facilita l’accés
a crèdits i pòlisses de
tresoreria als 150
comerciants de
l’Associació 2021

Balaguer Comercial
2021, Associació de
Comerciants de Balaguer;
organitza per aquest
divendres, 13 de febrer, la
vuitena edició del Mercat de
les Rebaixes,  sota l’eslògan
“Passeja’t pel VII mercat de
les Rebaixes”. 

Aquest mercat de les
rebaixes s’ubicarà com ja ve
sent habitual, en les anteriors
edicions, al segon tram del
Passeig de l’Estació, entre el
carrer Doctor Flèming i la
Plaça de la Sardana, i el seu
horari serà de les 9 h del mati
fins a les 14:00 h, amb les
ofertes més suculents dels
comerços associats.

L’Ajuntament de
Balaguer i l’Arxiu Comar-
cal de la Noguera han
recuperat el fons docu-
mental de la fàbrica de
vins i licors Casa Pallàs de
Balaguer, que actualment
és de titularitat municipal.

El fons està integrat
per documentació tex-
tual i fotografies del
negoci familiar i perso-
nals. Es tracta, aproxima-

dament, de 10 metres de
documentació del segle
XIX fins a la dècada dels
anys setanta del segle
passat.

Fabricava els seus
propis licors, de gran
varietat i també de recone-
guda qualitat. Tan és així,
que l’Anís Pallaresa va ser
guardonat l’any 1912 amb
el Diploma “Gran Medalla
de Oro y Cruz Insignia” de
l’Exposició Internacional
celebrada a Barcelona.

S’ha de fer una men-
ció especial que mereixen
els testimonis documen-
tals dels anys 1945 al 1965
que ens han quedat del
darrer propietari de la
Casa Pallàs, Àngel Pallàs.

L’Arxiu Històric de la Noguera

recupera el fons documental

de la Casa Pallàs de Balaguer

Casa Pallàs

La documentació es
trobava al immoble
situat a la Plaça
Mercadal, num. 9, de
propietat municipal
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Durant tots els diu-
menges durant el més de
febrer es projectaran pel·-
lícules de temàtica histò-
rica o mediambiental a la
sala de projeccions de la
Sala Ateneu de Montgai,
a les 19:00h.

El preu és gratuït per
als menors de 12 anys i
per als socis de l’associa-
ció d’Arsió. El preu per als
no socis és d’1 euro.

El passat 1 de febrer
es va projectar la pel·lícula
«Gladiator», mentre que
el dia 8, li va tocar el torn
a «El nom de la rosa».

Aquest diumenge 15
de Febrer es projectarà
«Soldados de Salamina»,
per descobrir com era la
vida durant el període de
la Guerra Civil.

El diumenge 22 de fe-

brer, s’acabarà el cicle de
temàtica històrica i
mediambiental amb la
projecció de «Una veritat
incòmoda» sobre els pe-
rills del canvi climàtic.
Aquest documental entre-
teixeix els aspectes cien-
tífics de l’escalfament
global amb la trajectòria
personal del Al Gore, i la
seva gran dedicació a co-
municar la necessitat de
frenar els diferents efectes
del canvi climàtic en el
planeta.

Montgai organitza un cicle de

cinema mediambiental i

històric, durant el febrer

Montgai

El cicle està
organitzat per
l’Associació ARSIÓ i
l’Ajuntament de
Montgai

La comarca de la Noguera present a

la Fira de Turisme de Madrid, FITUR

La comarca de la
Noguera ha estat present a
la fira FITUR de Madrid, que
va tenir lloc del 28 de gener a
l’1 de febrer, per tal de
promocionar els atractius
turístics i les diverses
activitats de turisme actiu,
cultural i de natura que es
poden realitzar en tota la
comarca de la Noguera.

Aquesta és la segona fira
de turisme més important
del món.

La principal novetat de la
comarca de la Noguera a
FITUR va ser la presentació
del Centre BTT Montsec-La
Noguera, l’únic Centre de

BTT de les comarques de la
plana de Lleida (en
funcionament des del
passat 30 d’octubre de
2008), que està homologat
per la Federació Catalana de
Ciclisme i que pertany a la
“Xarxa Centre BTT Cata-
lunya”.

Cal destacar que el
Centre BTT està tenint molt

Es vol impulsar turísticament la pràctica de BTT

bona acceptació, amb un
bon nombre d’usuaris
malgrat l’època de l’any en
què estem.

La presència del Consell
Comarcal de la Noguera a
FITUR és la primera de les
accions que preveu el Pla
d’Accions Turístiques 2009
que ha elaborat l’Àrea de
Turisme del Consell
Comarcal, per donar a
conèixer les activitat que s’hi
duen a terme.

Altres accions incloses
en el Pla són la nova web
turística en quatre idiomes,
la creació de nou material
gràfic i la col·laboració en
projectes de contingut en
l’àmbit turístic amb altres
comarques catalanes
aprofitant línies europees de
subvencions, la primera de
les quals és la línia Leader
que iniciarà aviat les seves
activitats.

La comarca de la Noguera a Fitur

El Consell Comarcal de
la Noguera va presentar
com a novetat a FITUR
el Centre BTT Montsec-
La Noguera
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El Consell promou la mobilitat segura

entre els centres escolars comarcals
Dins el Pla de Dinàmica

Educativa, el Consell Comar-
cal de la Noguera i el Servei
Català de Trànsit signen un
conveni en matèria de pro-
moció de la mobilitat segu-
ra. L’objectiu és complemen-
tar l’educació viària imparti-
da a l’alumnat. Les activitats
seran essencialment pràcti-
ques per millorar el coneixe-
ment de la seguretat passi-
va com a vianants o usuaris
de bicicleta o motocicleta i
els coneixements bàsics de
circulació amb aquests ve-
hicles. L’ús del casc, el co-
neixement de les senyals vi-
àries, són alguns  dels ob-
jectius d’aquest programa.Consell Comarcal de la Noguera

Creu Roja fa una campanya per captar

voluntaris per les seves activitats
Creu Roja continua l’ac-

ció destinada a l’atenció dels
col·lectius més vulnerables
i obre una campanya de cap-
tació de socorristes terres-
tres i de conductors/es amb
el carnet de BTP per a cobrir
els serveis preventius.

Durant l’últim any, han
participat en l’àrea de socors
i emergències realitzant pre-
ventius un total de 12 homes
i 8 dones voluntaris/ies. Per-
sones que sense res a canvi
ajuden a grups desafavorits.

El Conveni complementarà l’educació viària
impartida als centres escolars, durant aquest curs

Creu Roja

Del 23 al 27 de febrer,
el Restaurant El Celler de
l’Arnau de Montsonís,
acollirà el Primer Curs de
Cuina Catalana amb la
participació de cinc restau-
rants de la província de
Lleida.

Els xefs d’aquests
prestigiosos restaurants
elaboraran dos plats cada
dia, i posteriorment es
degustaran entre els par-
ticipants al curs.

El dilluns 23 de febrer
serà Jordi Balasch, xef del

Organitzen el Primer Curs de

Cuina Catalana a Montsonís,

del 23 al 27 de febrer

Presentació del 1er Curs de Cuina Catalana a Montsonís

Dirigit per Josep Ma
Morell comptarà amb
cinc prestigiosos
cuiners de diferents
restaurants

Restaurant “Xalet Suís” de
Lleida, l’encarregat del
curs, mentre que el di-
marts, serà Josep Gómez
del restaurant “El Jardí”
d’Alguaire. El dimecres 25,
tocarà el torn a Salvador
Alarí del Restaurant “El Pe-
tit Català” d’Alpicat, i el di-
jous a Joan Pallarès de
l’Hotel Restaurant “Can
Boix” de Peramola. Tanca-
rà el curs el xef Josep
Castellarnau del restaurant
“Castellarnau” d’Escaló, el
divendres 27 de febrer.

El marinatge de vins
serà a càrrec del Celler de
l’Arnau amb prestigiosos
vins de la zona.

Les inscripcions al
curset, es poden fer als
telèfons: 973401118 o al
606454529. Les places són
limitades.
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El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter

Infinitud de dards es creuen pel carrer
i topa vida amb vida com fan les estrelles
d’espais siderals i el tu i el jo segueix.
El poeta,
sempre, sempre, encertadament o no,
conta el que li passa.
És com un so cisellat
que s’escola a poc a poc
des del cor a la paraula.
És com l’ombra de perfil endevinant moltes coses
i ignorant que és endeví.
Dissimulant o no dissimulant,
indica puntualment l’hora d’un estat d’ànim.
Això l’ajuda  a viure.
Això i,
les tan petites coses que als seus ulls
es magnifiquen:
Llegir potser, ... escriure,
l’hàbit de ser cortès,
o el goig sense interès
de bondats i de somriures.
És així. Sense filtres.
Hom embalatja diners,
mentre ell fa poesies.
De fet no l’importa gens
de viure no essent ningú. El poeta és.
No sap però que existeix.
És com l’amor i el deliri.
És més l’ara, que el després.

La Biblioteca de Balaguer us recomana

la lectura dels següents llibres

“L’amant de lady
Chatterley” (apareguda
l’any 1928 i prohibida a
Anglaterra i els Estats
Units) és una de les
novel·les més polèmiques
de la literatura anglesa del
segle XX. Lawrence hi
narra les tribulacions de
Constance Chatterley, una
dona casada que se sent
atrapada  en un matrimoni
asexuat. El seu marit, un
veterà de guerra invàlid i
incapaç de satisfer-la al llit,
li suggereix que mantingui
un afer amb un home de la
seva mateixa classe social.
Però, en lloc de buscar un
amant entre els cercles de
la seva condició, Connie se
sent atreta per Mellors, el
masover que té cura de la
finca familiar, i s’embarca
en una relació apassionant
que l’alliberarà de la
monotonia d’una vida
mústia i avorrida, fent-la
més feliç del que ho havia
estat fins ara.

L’amant de Lady

Chatterley
Autor: D.H. Lawrence
Gènere: Novel·la

La Maria i jo
Autor: Miquel Gallardo
Gènere: Crònica
còmica

¿Qué es el bien y el

mal?
Autor: Oscar Brenifier
Gènere: Infants (+7)

“La Maria i jo” és un
còmic sobre l’autisme.

Un aspecte molt
important, conegut per
mestres, professionals i
pares, de l’aprenentatge
de nens amb autisme és
la utilització d’imatges
clares i sintètiques que
transmetin idees o
situacions. En aquest
llibre, Miguel Gallardo,
acostumat a comunicar-
se visualment amb la seva
filla Maria, vol compartir-
ho amb els seus lectors
com si nosaltres fóssim
ella i a través dels seus
dibuixos entenguem el
seu missatge simple i
breu d’una manera
inequívoca.

Un gran atractiu
d’aquest llibre és que
corregeix molts tòpics
que hi ha sobre els nens
amb autisme, una sín-
drome que es diag-
nostica cada vegada més
sovint.

Els nens es fan
preguntes, moltes
preguntes de vegades
importants i els pares no
saben què fer. Amb
aquesta col·lecció de
llibres no es tracta d’evitar
la resposta dels pares, sinó
d’ajudar els infants a
pensar per si mateixos i
formar-se la seva pròpia
opinió. “¿Qué es el bien y
el mal?” Comença a partir
de 6 grans preguntes que
faran pensar els infants
sobre allò que està bé i el
que no ho està: tens dret a
robar per menjar?, has
d’obeïr sempre els pares?,
i així per cada pregunta
trobem diferents respos-
tes.

Algunes semblen més
evidents, d’altres misterio-
ses, sorprenents o descon-
certants i totes desembo-
quen en noves preguntes
ja que el pensament és un
camí sense fi, i sempre en
tenim més.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Dia de la pau, en l’aniversari de la

mort de Ghandi, al Ntra. Sra. del Carme

Com cada 30 de gener,
data de l’aniversari de la mort
de Gandhi, el Col·legi Nos-
tra Senyora del Carme  com-
memora  el dia de la pau i de
la no-violència.

Enguany, d’acord amb el
lema que es treballa durant
tot el curs a l’escola  «Cons-
truïm en harmonia amb
l’Univers», el Departament
de Pastoral del centre va pre-
parar un muntatge, inspirat
en el Full Parroquial del Bis-
bat de Girona, amb el qual
es pretenia conscienciar
l’alumnat que «la pau del cor

feia cas. La situació canvià
absolutament quan sentí
una veu interior que li
aconsellà que no s’entos-
sudís a parlar de pau, sinó
que fos home de pau. I a
mesura que anava fent
realitat aquestes paraules, la
pau i l’harmonia comença-
ven a expandir-se per tot
arreu.

En acabar la lectura del
conte, i sota les notes del
tema musical de John
Lennon, “Imagine”, comen-
çaren a volar cap al cel una
munió de globus que
portaven tots els alumnes
del col·legi Nostra Senyora
del Carme de Balaguer com
a símbol que el desig
expressat en la narració es
faci ben aviat, i per sempre,
realitat.

és el cor de la pau».
Així, doncs, l’alumnat

d’educació infantil i primària
del Col·legi Nostra Senyora
del Carme de Balaguer se
situà  al bell mig del pati per
formar un gran colom.

Envoltant aquesta au se
situaren la resta d’alumnes
dels nivells educatius de
secundària obligatòria i de
batxillerat del mateix centre
educatiu.

En ple silenci es llegí un
conte que parlava de la
història d’un home que volia
parlar de pau i ningú no li

Acte al pati del col·legi Nostra Senyora del Carme

Els alumnes van participar en tot un seguit
d’activitats, el passat 30 de gener, al pati del
col·legi per celebrar el Dia de la Pau

El passat dia 30 de
gener, la celebració del dia
de la pau i no-violència ,a
les escoles es va celebrar
aquesta jornada a l’esco-
la de Bellcaire d’Urgell,
amb l’organització de di-
ferents actes.

Al CEIP Bonavista de
Bellcaire d’Urgell, va co-
mençar l’acte ajuntant
trossos de roba blanca
que cada nen i nena va
portar a l’escola, es va om-
plir un gran colom dibui-
xat al terra.

A la tarda cada alum-
ne del centre escolar
d’aquesta població no-
guerenca, va escriure al-
gun missatge esperan-
çador relacionat amb la
diada de la pau i no vio-
lència, aquest es va en-
ganxar com si fos la cua

d’un estel a un gran glo-
bus que immediatament
amb un crit unànime de
«volem la pau» es va dei-
xar anar.

Va ser una jornada
molt motivadora i al ma-
teix temps emotiva, un
acte que els escolars cele-
bren any rera any i que s’in-
tenta aportar missatges
d’esperança des dels més
petits, fins a la resta de la
població, celebran actes
d’aquestes magnituts i
importància.

El CEIP Bellavista de Bellcaire

va celebrar, el 30 de gener, el

Dia de la pau i la no violència

CEIP Bellavista de Bellcaire d’Urgell

Als actes hi van
participar tots els
alumnes del centre
escolar de la població
noguerenca
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Es consolida l’Aula de Música per

alumnes amb necessitats específiques
Desprès de la proposta

de l’equip directiu del centre
i d’una prova pilot al llarg del
2008, l’aula per alumnes amb
necessitats específiques
integrada a l’escola Muni-
cipal de Balaguer ha
experimentat un important
augment d’alumnes. En
aquests moments partici-
pen d’aquest projecte set
alumnes.

Aquesta Aula d’Educa-
ció Especifica és va crear
amb l’objectiu d’apropar la
música a persones amb
necessitats educatives
especials, adaptant el Pla
d’Estudis de l’Escola
Municipal de Música. Es va
començar amb quatre
alumnes i a dia d’avui ja en
son set.

Les classes sonEscola Municipal de Música de Balaguer

Un projecte innovador integrat i dirigit des de
l’Escola Municipal de Música de Balaguer, iniciat
durant l’any 2008, i amb una important acceptació

individuals, el que ha
permès  personalitzar molt
els continguts i el material
didàctic. Els alumnes
aprenen bàsicament,
sempre dintre les seves
possibilitats, un instrument
i llenguatge musical.

Cal dir que l’experiència
d’aquest any de funcio-
nament ha estat molt
positiva en tots els àmbits.

La creació d’aquesta aula
dins l’escola de música ha
facilitat la integració
d’aquests alumnes a la vida
escolar del centre.  Això s’ha
fes palès, per exemple, en el
fet que molts assisteixen a
classes de Cant Coral amb
alumnes d’altres aules i en
que participen activament
en les audicions i concerts
que organitza l’escola.

Alumnes de l’aula de Música
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Classificació

Tercera Divisió

1. Espanyol B ............ 51

2. Hospitalet ............. 48

3. Reus ...................... 48

4. Manlleu ................. 40

5. Vilanova ................ 40

6. Premià .................. 40

7. Santboià ................ 39

8. Prat ........................ 38

9. Amposta ............... 32

10. Europa ................. 32

11. Pobla Mafumet .. 30

12. Cassà .................. 29

13. Blanes ................. 28

14. Cornellà .............. 28

15. Rapitenca ........... 26

16. Vilajüiga .............. 25

17. Palamós .............. 22

18. Balaguer ............ 21

19. Mataró ................ 21

20. Banyoles ............. 12

Propers encontres

15/02/2009 --  12h

Camp Municipal Sagnier

Prat| Balaguer
-------------------------------------

22/02/2009  --  17h
Camp Municipal

de Balaguer

Balaguer| Cornellà

Golejadors del

C.F. Balaguer

1. Jony Espinosa ... 6
2. Juanjo Tenorio .. 4
3. Marc Pujol ......... 4
4. Genís Soldevila . 3
5. Edu Raya ............ 3
6. Carlos Romero .. 3
7. David Gallardo ... 1
8. Juanjo Alias ....... 1
9. David Antunez ... 1

El Balaguer ha aconse-
guit 4 dels 6 punts en
els dos partits conse-
cutius que ha jugat al
Municipal de Bala-
guer, davant l’Europa i
el Santboià, i ja porta
quatre partits sense
perdre, amb victòries
davant l’Europa i el
Banyoles i dos empats
amb el Vilanova i el
Santboià.
Aquesta millora en els
resultats ha fet que
l’equip passi a estar a
un sol punt de la sal-
vació, plaça que ocu-
pa el Palamós.

Marc Pujol

El Balaguer es recupera i ja es veu

més factible la permanència a Tercera

FUTBOL >>Els homes
que entrena Toni
Menchón porten quatre
partits sense perdre,
sumant 8 dels 12 punts
possibles

01/02/2009

BALAGUER 1
EUROPA 0

El Balaguer torna a il·-
lusionar als seguidors ver-
mells després de quatre par-
tits sense conèixer la derro-
ta, i amb una milloria del seu
joc, demostrat en els dos
darrers partits disputats a
casa, davant l’Europa i el

nyats als despatxos per l’ali-
neació indeguda d’un juga-
dor del Banyoles que dona-
ven el triomf als balaguerins,
feia que s’afrontés la recta
final del campionat, amb
més esperança per aconse-
guir la permanència i conti-
nuar un any més a la Tercera
Divisió.

Davant el Santboià, el
Balaguer va sortir molt ben
posicionat i es va avançar en
el marcador al minut 24, amb
un golàs de Marc Pujol.
Però la nefasta actuació ar-
bitral que ensenyava targeta
groga a qualsevol falta dels
jugadors balaguerins, va fer
que l’equip es quedés amb
un home menys al minut 5
de la segona part, per la do-
ble amonestació de l’autor
del gol, Marc Pujol. Amb un

Santboià.
Davant l’Europa, l’equip

va patir força per emportar-
se els tres punts, ja que el
gol del debutant David
Antunez no va arribar fins el
minut 82. Tres punts que
sumats als dos punts gua-

David Antúnez i Juanjo Tenorio lluitant una pilota

08/02/2009

BALAGUER 1
SANTBOIÀ 1

El Balaguer celebrant el gol davant el Santboià

home menys, el Balaguer va
veure com el Santboià em-
patava el partit al minut 65,
després d’una gran interven-
ció de Chiné.

El Balaguer visita el
camp del Prat, un dels
equips més en forma de la
categoria.
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TENNIS TAULA >> El
passat 31 de gener el
Balaguer- Villart Logístic,
actual líder de la Divisió
d’Honor Femenina, es va
endur la seva desena vic-
tòria consecutiva de la
seva visita al Lankide-
Gasteiz de Álaba, el dar-
rer classificat d’aquest
grup. Les jugadores bas-

ques no van tenir la més
mínima oportunitat da-
vant les de La Noguera
que, amb la seva trajectò-
ria d’enguany, comencen
a fer por entre els equips
de tennis taula femení
d’Espanya.

El partit va acabar
amb un contundent 4-0
per les de Balaguer.

Nova victòria de l’equip

femení de Tennis Taula

Equip femení del CTT Balaguer

Mireia Santesmasses, un dels màxims

exponents de l’esport balaguerí
A partir dels disset anys

l’atleta balaguerina Mireia
Santesmasses, va mostrar
un interès especial pels es-
ports d’aventura, de més risc,
com l’escalada, senderisme,
parament, barraquisme...
però sobretot el seu món va
ser i és la BTT. És la seva
vida, la seva companya, la
seva amiga, la seva bici ho
és tot, amb ella ha recorre-
gut camins, muntanyes, ha
conegut compensacions,
llàgrimes, lluita, decepcions,
alegries, a grans companys
i alguns rivals.

Als divuit anys va
començar la gran tasca de
duatlons, triatlons i BTT de
la qual va destacar amb
diferents campionats: Sub-
campiona d’Espanya júnior
de duatló per seleccions
autonòmiques (Lugo). 2002;
Seleccionada per la Selecció
Catalana de triatló. 2002 i
2003; Campiona Catalunya
sub23 de duatló i duatló
cross. 2004; Campiona de
l’Open d’Espanya de Bike-
marathon 2005; Campiona
absoluta de Catalunya de
triatló cross 2006 i
2007; Campiona d’Espanya
de triatló cross 2006; Sub-
campiona de Catalunya de
duatló cross 2006; Cam-
piona d’Espanya de duatló
cross 2007; Campiona
Catalunya de duatlons cross
2008; Subcampiona d’Espa-
nya de triatló blanc 2008
(Formigal); Subcampiona

d’Espanya de duatló cross
2008. Subcampiona de Cata-
lunya de triatló cross 2008;
Premiada pels premis Funde
com a millor esportista 2008
i Subcam-piona Catalunya
de duatló cross del calendari

Mireia Santesmasses

2009. Aquest diumenge 8 de
febrer, va quedar campiona
de la Copa Massi del Circuit
català de Duatló.

Esperem que la Mireia
pugui servir com a exemple
per a altres esportistes.

ESPORTS >> L’atleta balaguerina, amb un
palmarés esportiu envejable, dedica la seva vida a
la pràctica esportiva, fent duatló i triatló
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Volem agraïr l’estimació i la simpatia que li heu donat al nostre pare aquest anys
que heu compartit amb ell i amb nosaltres quan veníem a visitar-lo. Gràcies a tot el
personal de la residència: Junta, directora, administrador, infermeres, educadora
social, fisiterapeuta, personal encarregat de la planta, auxiliars, personal de neteja...
que l’heu cuidat i tractat amb afecte en tot moment fins a l’últim dia de la seva vida.

El nostre pare sempre anava net i encoloniat i amb corbata com a ell li agradava.
També agraïm el haver-lo fet divertir i celebrar-ho tot, festes, cumpleanys... Per re-
bre’ns sempre amb cordialitat i alegria quan veniem a veure’l, per invitar-nos a com-
partir amb ell diades assenyalades, per estar i deixar-nos estar al seu costat el dia de
la seva mort.

Ell va voler venir a aquesta residència i creiem que va fer la millor elecció. El
nostre pare va ser estimat, acompanyat i cuidat fins al final i nosaltres ens en sentim
satisfetes.

Moltes gràcies.
Marisol i Mari Carmen Camarasa Aragó

AGRAÏMENT A LA RESIDÈNCIA SANT DOMÈNEC

Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 973 448 332

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER

El Cristec Balaguer guanya el derbi

davant el Solsona i cau a Castelldefels

FUTBOL SALA >> Els
balaguerins es troben a
la part baixa de la taula,
i hauran de millorar en
els propers partits per
salvar el lloc

31/01/2009

CRISTEC 5

SOLSONA 2

07/02/2009

CASTELLDEFELS 5

CRISTEC 3

Propers encontres

14/02/2009 --  16,30h Pavelló Municipal de Balaguer

Balaguer | Pallejà
---------------------------------------------------------------------------------------
21/02/2009  --  18h Pavelló de Vilanova

Can Tito Vilanova | Balaguer

El Cristec perd a la pista
del Castelldefels, per 5 gols
a 3, en partit corresponent
a la 18a jornada de la
nacional «B».

Els balaguerins perden
una bona oportunitat de
desempegar-se de la zona de
descens al perdre contra un

la seva manca de definició
van facilitar que el resultat al
descans fós d’empat a zero.

L’ inici del segon període
va ser més igualat, els de
casa es van avançar en el seu
primer xut a porta, però
Víctor va empatar tot seguit
(min. 24). El Cristec va tornar
a prendre el comandament
del partit, però un autogol
dels balaguerins va suposar
un punt d’inflexió en la
dinàmica de l’ encontre ja
que aquesta circumstància
va afectar força la moral dels
jugadors de Jaume Canal
que van rebre 2 nous gols
en només 90 segons.

rival directe en la seva lluita
per evitar-lo.

Els de La Noguera van
ser molt superiors als
barcelonins en el primer
període, on van gaudir de
nombroses oportunitats per
avançar-se en el marcador,
inclosa una pilota al pal, però

Cristec Balaguer

Derrota del Salud
Automoció «A» Balaguer
davant l’Igualada. El
Balaguer va realitzar un
bon primer quart, prenent
la iniciativa en el
marcador en els primers
minuts (10-19 al min.7).  A
partir d’aquest moment,
els de l’Anoia van igualar
el partit i van tenir la
iniciativa fins al final.

El Balaguer, no va
trobar solucions en atac i
va ser massa permissiu en
defensa. Els locals, van
trobar en el segon quart
un gran encert en els
triples i van anar al
descans amb un lleuger
avantatge (45-35). A la
represa, els d’Igualada
van eixamplar aquest
marcador (67-48 al final del
3r quart).  Quan semblava
que el partit estava
decidit, el Balaguer va
reaccionar i es va apropar
a falta de dos minuts pel
final (77-68).

De totes formes, la
remuntada no va ser
possible.

El Club Bàsquet Balaguer perd

a Igualada per 86-70, en un

mal partit dels balaguerins

Club Bàsquet Balaguer

BÀSQUET>> Balaguer
acull aquest dissabte
al pavelló poliesportiu
el derbi lleidatà amb
l’Alpicat
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Nedadors balaguerins als campionats

de Catalunya adaptada i als d’Espanya
En David Bach i en Pere

Graells del Club Esportiu
Natació Balaguer s’han clas-
sificat per disputar els Cam-
pionats de Catalunya de na-
tació adaptada que es cele-
brà aquest diumenge 8  de
Febrer  a les instal·lacions
del Club Natació Barcelona.

Les proves que
realitzaren en el campionat
català son els 50 i 100 metres
lliures.

La natació adaptada és
l’únic esport que combina
les condicions de diverses
discapacitats físiques com
les amputacions, la paràlisi
cerebral (coordinació i
restriccions del moviment),
la lesió de medul·la espinal i
altres discapacitats, totes
elles separades en diferents
categories.

Els nedadors balague-
Participants al Campionat de Catalunya

NATACIÓ >> David Bach i Pere Graells del C.N.
Balaguer, classificats per als Campionats de
Catalunya de Natació Adaptada a Barcelona

rins van ser els únics repre-
sentants de les terres de
Lleida.

D’altra banda, el passat
dissabte dia 31 de gener i
diumenge 1 de febrer es va
realitzar el campionat
d’Espanya de natació
màster a les instal·lacions
del Club Natació Santa
Olaya (Gijon), en la qual en
la categoria de 35 a 39 anys
tenim en Lluís Pijuan  del

CEN Balaguer que va
aconseguir tres medalles de
bronze en les proves de
50,100 i 200 lliures.

En la categoria 20 a 24
anys l’Albert Barri ha
aconseguit una meritòria
quarta posició estatal en els
100 metres esquena i en les
proves de 50 i 100 lliures va
classificar-se entre els
12llocs millors de tota
Espanya.

Nedadors del C.E.N. Balaguer
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Tot és a punt per a la
celebració de la 21a Mitja
Marató «Ciutat de
Balaguer», el proper diu-
menge 22 de febrer, orga-
nitzada per la regidoria
d’esports de l’Ajunta-
ment de Balaguer i el Club
Atlètic Maratonians del
Segre. El circuit surt de
Balaguer i passa per Gerb
i Sant Llorenç, i retorna a
Balaguer, amb arribada al
Camp Municipal d’Es-
ports.

La sortida de la Mitja

Marató, tindrà lloc a les
10,30 hores del matí.

Els organitzadors
esperen superar la xifra
dels 400 participants, a la
vegada que també se
celebrarà, després de l’èxit
de la primera edició
celebrada l’any passat, la
segona edició de la cursa
«10 Quilòmetres», per un
circuit planer, per aquells
que volen participar en
una cursa més curta.

En la mateixa jornada
també es celebrarà la
Diada Atlètica que
enguany arriba a la 12a
edició, i en la qual hi
participaran més de dos-
cents joves atletes dels
diferents centres escolars
de Balaguer i també de
tota la comarca de la
Noguera.

El proper diumenge 22 de

febrer, Balaguer acull la 21a

edició de la Mitja Marató

L’organització espera
la presència de més
de 400 atletes a la
21a edició de la Mitja
Marató de Balaguer

La Piscina Coberta de Balaguer acull

un curs tècnic d’Esquimotatge

Els passats dies 13 de
desembre i 10 de gener
l’Associació Piragüística de
Balaguer va realitzar un Curs
d’Esquimotatge a la Piscina
Coberta de Balaguer.

L’esquimotatge és la
maniobra que permet donar-
li la volta al caiac quan
aquest volca, sense haver de
sortir-ne.

Es tracta doncs d’una
maniobra de seguretat
important per poder navegar
tant per mar com per aigües
braves.

La professora  del curs
d’Esquimotatge fou Carme
Adell, qui a més de sòcia del

club, va ser presidenta de la
Federació Catalana de
Piragüisme i piragüista amb
una àmplia trajectòria i
experiència, especialment
en el caiac de mar.

Els alumnes que van
participar en aquest Curs
d’Esquimotatge a la Piscina
Coberta de Balaguer, ho van
fer per parelles i van poder

Curs d’Esquimotatge

aprendre les diferents parts
i secrets de l’esquimotatge,
que, ara,  hauran de practicar
de valent quan arribi el bon
temps per tal de no oblidar
tot el que han après durant
el curs.

L’Associació Piragüística
de Balaguer valora molt
positivament l’acolliment
del curs entre els seus socis
així com les instal·lacions de
la Piscina Coberta i l’ajuda
rebuda per part de la
Regidoria d’Esports de
l’Ajuntament de Balaguer,
que va facilitar la infraes-
tructura pel curs, i té previst
tornar a organitzar altres
cursos de formació durant
els propers mesos, després
de l’èxit de participació i
interès que ha tingut aquest
curs d’Esquimotatge
realitzat, recentment a les
instal·lacions de la piscina
coberta de Balaguer.

Curs d’Esquimotatge

El Curs va estar
organitzat per
l’Associació Piragüista
de Balaguer el 13 de
desembre i 10 de gener

Mitja Marató
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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.

Love is in the Air
Inyaqui Olarte Vives

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

L’altre dissabte nit, encara no
era gaire tard, estava al pub
Zeppelin escoltant la conversa que
mantenien dos amics. Un li
explicava a l’altre que hi havia una
noia que li agradava molt. L’altre el
va interrompre dient:

- Però escolta, ja saps que la
noia en qüestió té parella i, a més, li
van el tios catxuts?

El primer va quedar-se un
moment callat i li va aviar:

- Jo m’enamoro de qui em surt
dels collons!

Quasi se m’escapa el riure a
porró quan ho vaig sentir.
Romanticisme i macarrisme
resumits en una frase lapidària!

De debò que la frase té tela. Hi
he estat rumiant i he arribat a la
conclusió que és a prova de
bombes. A veure, el xaval té tot el
dret del món a enamorar-se de qui
vulgui. És igual que sigui un amor
impossible, contranatura, o ximple.
Ell es pot enamorar igual i ningú
pot fer-hi res.

Al cap d’una estona de rumiar-
hi, però, la frase em va començar a
fer ballar el cap. És la eterna qüestió,
el jo contra l’univers. Penseu en tot
el temps, esforç i entusiasme que
s’arriba a perdre en amors
impossibles o poca-soltes.

Diuen que això de
l’enamorament, de bon
començament, és una reacció
química entre diferents hormones,

feromones i tota la pesca.
Estaria bé que, de la mateixa

manera que hi ha antídots contra
verins, infeccions i drogues, algú
treballés per trobar l’antídot contra
els enamoraments unilaterals.
Segurament el món seria un lloc
més feliç.

Imaginem-nos que s’ha
descobert l’antídot en qüestió i que
es repeteix la conversa entre els
dos amics:

- Mare meva! Com m’agrada
aquella xica!

- Però escolta, ja saps que la
noia en qüestió té parella i, a més,
li van el tios catxuts?

- Jo m’enamoro de qui em surt
dels collons! ... O sigui que ara
mateix vaig a enxufar-me
l’antienamorament, no sigui cas
que la liem.

Que bonic que seria! Però no
sé què que em diu que la majoria
de les víctimes d’enamoraments
fulminants optarien per suportar el
seu dolor (no en silenci, com els
de les almorranes) i fer-nos
partícips a amics, coneguts i
saludats, de les seves tribulacions.

Potser valdria la pena que
traguessin una directiva europea
que autoritzés a ser vacunats
contra la seva voluntat als
enamoradissos recalcitrants. Que
n’hi hagués prou amb la signatura
dels pares, o dels companys de
barra, dic jo.

A tots els socis del Casal de la Gent Gran de

Balaguer
Francesc Cucurull i Ramona Torres

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

Els donem les gràcies per la sincera amistat i carinyo que ens han
demostrat per part dels socis, al llarg del temps que hem estat membres
de la junta directiva.

Estem molt satisfets del treball que hem realitzat amb la vocalia de
música i viatges.

Hem dimitit per no estar d’acord amb la manera d’actuar del Sr.
President, però orgullosos de la feina que hem realitzat.

Un sincera abraçada a tots els socis.

D’avui i d’abans d’ahir
C.G.A.

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

Si qualsevol dels lectors té un
mínim de memòria pot recordar la
legalització per uns simples
gargots en forma de signatura que
el Sr. Zapatero va fer a centenars de
milers d’immigrants. Ben fet va
bramar l’esquerra progressista i
humanitària, i cosa rara, els
empresaris també la van aplaudir,
doncs necessitaven mà d’obra
barata, abundosa i callada. Els
sindicats -a sou del “Gobierno” i
pomposament considerats
“fuerzas sociales”-, van callar com
uns filomenos al augurar potser
noves afiliacions. I tot va quedar
així. Els gremis d’empresaris ja
feien previsions de quants milers
més en necessitarien en un futur
proper. Qualsevol dubte era mal
batejat de fre a un temps
d’expansió i de prosperitat, unida
sempre a una manera de fer que
van intitular “talante”. El Pepiño
Blanco i ara la Leire Pajín, vetllen
per ficar-hi la maionesa i el que faci
falta per a què sigui mengívol. Han
passat pocs mesos i ens trobem
desgraciadament amb una
avinentesa ben diferent amb tot. El
nostre president Zapatero ens diu
que dintre dos mesos es notaran
uns canvis ben visibles, i tots ens
preguntem com s’ho farà. Però
tenim tanta confiança en ell i el Sr.
Solbes que no en dubtem pas. De
segur que ara no s’equivocarà i
l’encertarà de ple. Aquest home de
les mil expressions facials i de
capacitat esponjosa, amb el seu
discurs recurrent, ininterromput i
inacabable, fins i tot, potser
reclamat pel Sr. Obama perquè
l’ajudi en aquesta circumstància
vital per Amèrica. Jo desitjo que no
el freni cap prejudici i enlloc
d’emportar-se al Sr. Solbes, que faci
el viatge amb el Zerolo. Hi haurà un
“talante” més alegre i festiu.

La velocitat dels canvis en
aquest món també afecta a
Catalunya amb la seva rapidesa. No
puc recordar amb precisió quin any
era, el setanta-set o setanta-vuit, he
de reconèixer-ho. El que sí puc dir
que si vaig errat és de poc. Ara

anem al cas, pujava pel Carrer
Cartagena de Barcelona quan de
sobte penjant d’una corda que
anava d’un costat de carrer a l’altre,
de balcons ben alts, onejava una
gran bandera de Catalunya. El
quadre era magnífic, el sol a
ponent la feia ressaltar i
magnificava. I jo em vaig sentir
molt català. Cosa que als meus
setanta anys encara no he renegat.
No sóc nacionalista i menys
independentista, ni vull altra cosa
que un mínim de felicitat i llibertat,
però dintre un ordre i un concert
de benentesa. Vaig arribar a pensar
que estàvem ja en un principi
d’una nova manera de fer les coses.
Que ningú ens deturaria en poder
demostrar el que vertaderament
valíem, solucionant problemes i
qüestions de batec col·lectiu. Han
passat més de trenta anys i
d’aquells meus somnis quarantes,
unes vegades molt lentament, en
l’ègida del Sr. Pujol per exemple. I
unes altres vegades, com ara, amb
una rapidesa esgarrifosa els veig
morir. No em puc deturar al
recordar tantes promeses
falsejades. La falsedat amb que es
pronuncien paraules que haurien
d’ésser quasi sagrades.
Progressisme, en què?
D’esquerres, quan ho heu sigut?
Nacionalistes, de butxaca potser.
El que sí sou, pel que llegim i
veiem, uns malversadors dels
diners públics amb unes
justificacions vergonyoses i no
ajustades al sentir del poble.
Recordo moltes coses perdudes
per sempre, cosa normal en la
meva edat, i aquella vivència
sentida n’és una. Llàstima per a
tots, és el que sento.

------------------------------------------------------------
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La Transsegre arriba als seus 25 anys

els propers dies 10, 11 i 12 de juliol
L’Admiral’s Cup Ligth’s,

ha possat  les dates per la
proxima edició de la
Transsegre.

Els propers 10, 11 i 12 de
juliol el riu Segre es tornarà
a omplir d’artilugis flotants
que duran dos dies
convertiran Balaguer en
sinònim de Festa.

Aquesta nova edició
tindrà quelcom d’especial...

La festa arriba al seu 25é
aniversari i ja desde el passat
mes d’octubre l’organització
està treballant en importants
novetats per celebrar  aquest
event.

S’ha posat en
funcionament una nova
pàgina web on  tots els
interessats podran trobar
informació i on s’anirà
informant del calendari iTranssegre

L’Organització ja fa dies que està treballant en una
edició especial per tal de commemorar aquests 25
anys de diversió tot baixant per les aigües del Segre

actes de la festa que, aquest
any, de nou s’iniciarà el
divendres a la nit.

«Transsegre 25 anys»,
aquest és el lema entorn al
qual els participants es
podran inspirar a l’hora de
confeccionar les seves
barques i fer que entre tots
recordem els millors
moments d’aquests 25 anys
d’aventures esbojarrades a

les aigües del Segre, al seu
pas per Camarasa, Sant
Llorenç, Gerb i Balaguer.

Comencem a escalfar
motors i posem-nos a punt
per una edició molt especial,
en la que no faltarà la
música, l’humor, els
concerts, la disbauxa, els
mariners, les barques i el
bon rotllo durant aquests
dies a Balaguer.

La Transsegre
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Anuncis breus classificats

IMMOBLES
-------------------------------------
ES TRASPASSA pub a
Balaguer. Amb llicència
de discoteca. Interessats
trucar al 667476167.
-------------------------------------
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.
-------------------------------------
BIO CONSTRUCCIÓ de
quatre cases a Balaguer
amb subvenció i estalvi
d’energia del 80%. Telf:
973450051 (matins).
-------------------------------------
ALQUILO piso con
muebles a Balaguer. Muy
buen precio. Razón:
600402319.
-------------------------------------
ES VEN dúplex nou al c/
Riu Corb. Telf:973446011.
-------------------------------------
LLOGUER local centric
90 m2 a Tèrmens. Tel:
696570785.
-------------------------------------
VENTA casa a Senterada
(Vall Fosca), 250m2, 6
hab., menjador amb llar
de foc, magatzem, botiga,
2 terrasses, apartament
de 25m2. Preu: 120.000 e.
Raó: 630758635.
-------------------------------------

VENDA/LLOGUER pàr-
kings tancats al c/ Jaume
Balmes, 11. Interessats
trucar als telèfons:
973446161-629310479.
-------------------------------------
PRECISO piso de alquiler
en Balaguer. Interesados
llamar al 619813038.
-------------------------------------
ES VEN o es lloga pis amb
pàrking a Vallfogona de
Balaguer, 90m2, 4 hab., 2
banys complerts, calef., a/
a. Trucar al telèfon:
615560595.
-------------------------------------
APARTAMENT en venda
a Balaguer, 2 habitacions.
Molt cèntric. Telèfon:
607896071.
-------------------------------------
LLOGUER de cases, apar-
taments i pisos. Telèfon
informació: 607896071.
-------------------------------------
CONSTRUCCIÓ  de ca-
ses, prefabricades amb
acabats d’alta qualitat.
Raó: 973450051 (trucar
pels matins).
-------------------------------------
ES TRASPASSA bar-res-
taurant per jubilació.
Amb pàrquing propi, ter-
rassa, menjador de 60
places. Totalment equi-
pat. Funcionament i per-
misos amb regla. Amb
vivenda. Telf: 600381763.
-------------------------------------

ES LLOGUEN pàrkings a
l’edifici HP Sanahuja, 36.
Referència Cudós. Telè-
fon:973450555, Montse.
-------------------------------------
VENC pis a Barcelona, 72
m2, 3 hab., bany, aseo,
parquet, cuina equipada.
Finca seminova del 2000.
Zona Guinardó, tranquil·-
la i ben comunicada.
Preu: 296.000 e. De par-
ticular a particular. No
agències. Tel: 679614499.
-------------------------------------

TREBALL
-------------------------------------
SENYORA catalana amb
experiència i bones refe-
rències, s’ofereix per
planxar, cuidar nens i
persones grans. Neteja
de comunitats, col·legis i
oficines. Raó telèfon:
628102631.
-------------------------------------
S’OFEREIX noia per fer
de cangur. Amb molta
experiència. Interessats
trucar als telèfons:
670841704 - 973450269.
-------------------------------------
S’OFEREIX dona catala-
na per fer feines de la llar,
inclús amb possibilitat
de ser interna a una casa.
Amb bones referències.
Raó: 687509546.
-------------------------------------

La Fruiteria de la Plaça del Pou,

del Ramón i la Mercè,

us volem agraïr a tots els clients, la

confiança donada, durant aquests 40

anys de compra a la nostra fruiteria.

Gràcies a tots els clients i amics.

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

S’OFEREIX senyora cata-
lana per planxar a domi-
cili. Raó: 615323732.
-------------------------------------
SE NECESITA señora con
seguro de autónomos,
para hacer la limpieza de
un piso. Abstenerse sin
seguro. Tel: 667277754
(de 20:00 a 22:00 h).
-------------------------------------
SE OFRECE señora para
hacer trabajos de
limpieza, cuidar gente
mayor o niños. Razón:
664312243.
-------------------------------------

VARIS

-------------------------------------
CURSET de Balls de Saló,
al local social de l’Hostal
Nou i la Codosa (situat al
c/ Francesc Macià). Tots
els divendres de 10 a 12h
de la nit. Us hi esperem.
-------------------------------------
ESQUIZOFRÈNIA i altres
TMS: transtorns bipolar,
depressiu, de personali-
tat, agorafòbia. Informa-
ció i suport familiar. In-
serció laboral. Associació
Salut Mental Noguera-
Balaguer. Telèfons:
973221019-610260221,   o
la nostra pàgina web:
www.salutmentalponent.com,
associacio@salutmentalponent.com
-------------------------------------

VEHICLES

-------------------------------------
VENDO Audi A6, 1.9, 110
cv, cambio automático,
diesel. Color gris plata.
Buen precio. Telf:
667748586.
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
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

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

09.50 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

09.10 (3) 09.39

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

09.39 (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 12 de febrer a les 8 de la tarda del 19 de febrer CLAVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 19 de febrer a les 8 de la tarda del 26 de febrer SALA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 26 de febrer a les 8 de la tarda del 5 de març MARCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 5 de març a les 8 de la tarda del 12 de març ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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