
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: Anfigraf
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
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Josep M. Simon i Auberni

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

L’article 8 del títol preli-
minar de l’Estatut d’autono-
mia parla del símbols de
Catalunya. En el seu punt
primer podem llegir:
«Catalunya, definida com a
nacionalitat en l’article 1, té
com a símbols nacionals la
bandera, la festa i l’himne».

Què en penseu?... Sembla ser que  el terme
«símbols nacionals» no
agrada i pot ser exclòs del
text definitiu, malgrat hagi
estat ratificat per las Cortes
Españolas i aprovat per la
majoria del poble català. ¿Si
en el preàmbul de l’Estatut,
es llegeix que  « El Parlament
de Catalunya, recollint el
sentiment i la voluntat de la
ciutadania de Catalunya, ha
definit Catalunya com una
nació  d’una manera àmplia-
ment majoritària» i el mateix

punt primer, citat anterior-
ment,  parla de «nacionali-
tat», quin altre qualificatiu
hauria d’utilitzar-se per defi-
nir aquests signes que sim-
bolitzen la identitat nacional
de Catalunya?  El terme na-
ció dista molt del d’estat. I
pel que sembla, tothom pot
estar tranquil, perquè men-
tre les forces catalanes par-
lamentàries, les nacionalis-
tes o sobiranistes, siguin les
actuals, res no canviarà.
-------------------------------------------------

>>BALAGUER

Balaguer surt al carrer per celebrar
la Festa del Carnestoltes

El PUOSC subvenciona amb mig
milió d’euros el  Casal de Ciutat

Els dies 7 i 8 de març, se celebra
una nova edició d’Expoauto
----------------------------------------------
>>COMARCA

La comarca de la Noguera ultima
els preparatius per la TDT

1.700 persones visiten el COU en la
jornada de portes obertes

Josep Borràs repeteix com a
president del Cercle d’Economia
----------------------------------------------
>>CULTURA

Balaguer celebra el Dia
Internacional de la dona

Pep Poblet actuarà el proper 7 de
març al Teatre Municipal

Quim Llena presenta el llibre
“Retalls” de Jaume Rotés
----------------------------------------------
>>ESPORTS

El Balaguer surt de la zona de
descens guanyant al Cornellà

EL Benjamí del  C. F. S. Balaguer
disputa la Copa Catalunya

Més de 550 participants en la 21a
Mitja Marató de Balaguer
----------------------------------------------
>>OCI

Montsonís ha acollit el primer
Curs de  Cuina Catalana

Viu La Passió se celebrarà els
propers dies 10, 11 i 12 d’abril

PORTADA

Expoauto 2009

Balaguer panxa enlaire
Una de les mesures contra la crisi que colpeja

durament l’estructura econòmica de la nostra societat,
ha estat l’incentivar l’obra pública per tal de que el nombre
d’aturats sigui més lleu, si és que és possible, donat el
fort increment que mes rera mes ens anuncia el Ministeri
del Treball.

Balaguer no n’és una excepció, i d’aquí a pocs dies
s’iniciaran fins a quatre grans obres públiques, que com
és diu habitualment, deixaran la ciutat panxa enlaire.

Fa unes setmanes es va adjudicar l’obra del Casal de
Ciutat, que s’ha s’ubicar al carrer Pintor Borràs, i que
recentment ha estat subvencionat pel PUOSC amb més
de mil milions d’euros, i que començarà, si tot va sobre
el previst, durant el mes de març. Durant aquests dies
també s’estan fent els treballs previstos per la construcció
d’una escollera al riu Segre, des del Pont de Sant Miquel
fins al riu Sió. Més de set-cents metres d’escollera que
convertirà aquest tram de marge esquerre del riu, en un
veritable passeig.

La tercera obra que també ha de començar d’un
moment a un altre es el nou Hospital a la vora del CAP II,
a les antigues piscines de l’Escola Pia, i que ha de
permetre l’ampliació dels serveis sanitaris de Balaguer i
comarca, mentre que la darrera de les obres que també
s’iniciarà al mes de març es la urbanització de l’Avinguda
Pere III, obra finançada al cent per cent pel anomenat
“Plan Zapatero”.

I encara resta la licitació dels nous Jutjats, un cop el
Govern de la Generalitat va acceptar aquesta setmana,
els terrenys cedits per l’Ajuntament de Balaguer, ara fa
uns mesos.

Aquestes obres públiques asseguraran la vida laboral
dels treballadors d’aquestes empreses, amb això avui en
dia, és motiu d’esperança per continuar treballant.



4 >> B A L A G U E R

El Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya
(PUOSC) aprovat pel Go-
vern corresponent a l’any
2009 destinarà 21.561.757
euros, que serviran per
satisfer 178 ajuts per al fi-
nançament d’actuacions
de construcció i millora
d’equipaments i serveis
municipals a la plana de
Lleida. Es tracta de l’atri-
bució més elevada que
han rebut mai aquestes
comarques en una anua-

litat del pla.
Les ajudes més impor-

tants de les que es rebran
dins del PUOSC del 2009
a la comarca de la Nogue-
ra, són les que van desti-
nades a la construcció del
Casal de Ciutat a Balaguer,
amb 511.557,68 euros de
subvenció; la urbanització
d’una plaça a Tartareu,
amb un ajut de 308.501,78
euros, la millora i amplia-
ció de la xarxa d’aigua
potable, enllumenat pú-
blic i les voreres a l’Av.
Francesc Macià de
Castelló de Farfanya amb
245.905,312 euros,  i la llar
de jubilats, tanatori i altres
espais als baixos del cen-
tre social d’Àger, amb
200.517,58 euros de sub-
venció.

El PUOSC subvenciona amb

més de mig milió d’euros el

nou Casal de Ciutat

Centre Històric

També es realitzaran
importants obres a les
poblacions de
Tartareu, Castelló de
Farfanya i Àger

Milers de balaguerins celebren la Festa
de Carnestoltes més multitudinària

El passat dissabte la
ciutat de Balaguer es va
bolcar com mai en la festa
de Carnestoltes sortint al
carrer per tal de rebre un any
més al rei Carnestoltes que
enguany es va presentar
vestit de pallasso.

La festa va començar
aplegant totes les carrosses,
comparses i disfresses al
carrer noguera Pallaresa a les
cinc en punt i va començar
la gran rua encapçalada, com
a novetat, pel grup de
percussió els diables de
Balaguer que van donar un
ritme espectacular a la
sortida i no van parar fins

arribar a la plaça del
Mercadal.

Entremig de la rua hi
havia tres xarangues que,
com a novetat, varen
introduïr més dinamisme i
gresca amb els seus
fabulosos espectacles,
animant no tan sols a
tothom qui anava disfressat
sinó també al nombrós

Es van veure disfresses molt originals

públic assistent.
Un cop a la plaça del

Mercadal i després del ja
tradicional discurs del rei
des del balcó de l’ajun-
tament, el grup d’animació
la Troca va fer ballar als
milers de persones que es
varen congregar en aquest
indret per tal d’acabar la
festa.

A la mitja part, es van
lliurar els dos premis a les
millors carrosses que atès a
que cada any són més
lluïdes enguany es va
ampliar el premi ja que
sempre se’n valorava només
una.  El segon premi va ser
la carrossa “Surf i el surfista”
que es va endur un premi de
150 e i el primer premi va
recaure al bus del
esportistes: “Practica esport,
fes salut”, de l’ Escola Pia,
amb una recompensa pel
premi de 300 e.

Una de les carrosses participants d’enguany

Les carrosses i
comparses van estar
acompanyades per la
música i l’animació de
tres xarangues
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Slow Food de Lleida recupera 150
varietats de vi i llavors tradicionals

L’Associació de Co-
merciants 2021 de
Balaguer va organitzar el
passat divendres 13 de fe-
brer, el Vuitè Mercat de les
Rebaixes d’hivern al Pas-
seig de l’Estació, amb la
participació d’una trente-
na de comerciants asso-

ciats, que van instal·lar pa-
rades de tot tipus de pro-
ductes: roba infantil i ju-
venil, articles per la llar,
llenceria, sabates i tot ti-
pus de complements. La
bona climatologia va fer
que hi hagués molts visi-
tants.

Una trentena de comerciants

al Mercat de les Rebaixes

Mercat de les Rebaixes d’hivern

L’objectiu és recuperar les varietats de la comarca

L’any 2008 Slow Food
Terres de Lleida i el Consell
Comarcal de la Noguera van
signar un acord per recupe-
rar les varietats tradicionals
de la comarca i promoure’n
la comercialització.

Després d’un any de tre-
ball, s’han localitzat 150 va-
rietats de vi i llavors tradici-
onals de la Noguera, que
s’estan reintroduint als
camps per tal que els page-
sos impulsin la seva pro-
ducció.

El projecte té una dura-
da de quatre anys, al final
dels quals s’hauran creat di-
ferents productes alimenta-
ris amb segell Slow Food,
basats en varietats tradicio-
nals i sobretot tindran la dis-
tinció d’estar produïts per
pagesos de la comarca de
la Noguera.

L’objectiu del projecte es introduïr aquestes
varietats de vi i llavors tradicionals als camps de la
Noguera per recuperar-ne la seva producció
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La casa Peugeot ens presenta la seva apor-
tació al món dels vehicles 4x4, mostrant un
vehicle amb molta presència, funcionalitat, se-
guretat i també bellesa.

>> P E U G E O T

Peugeot s’apunta a la moda dels 4x4,

mostrant el model 4007

Peugeot 4007

Benzina: 2.4/ 170cv

Gasoil: 2.0 HDi / 136cv
2.2 HDi 16V / 156cv

Destaca el seu inte-
rior per ser molt espa-
iós, amb possibilitat de
cinc o set seients, ja què
els dos de la última fila,
es poden plegar, que-
dant encara més super-
fície pel maleter. Amb
aspecte funcional i di-
nàmic, i un quadre
d’instruments a part
d’elegant, també replet
de tecnologia, facilitat i
comoditat pel conduc-
tor i viatjants.

Té un sistema de
tracció que permet es-
collir entre tres tipus de
funcionament, mitjan-
çant un mando girato-
ri: tracció davantera,
tracció total i «Lock».
Motors potents per un
vehicle novedós.

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

Expoauto exposa, aquest any,
vehicles Km. 0 i seminous

Els proper dies 7 i 8 de març, Balaguer
presentarà un certamen reconduït en un Saló
de l’automòbil del Km. 0 i seminou, essent
pioner a tot el nostre territori.

Amb un 100 % d’ocupació, les millors
firmes automobilístiques del mercat
s’aplegaran en un pavelló de 4.500 m2 cobert
i amb unes magnífiques condicions per
l’exposició dels seus vehicles.

El certamen es celebrarà els propers
dies 7 i 8 de març als Pavellons Firals

Les mateixes
firmes participants
podran presentar un
vehicle nou en el seu
espai per tal de no
perdre la identitat el
Saló.

Expoauto obrirà les
seves portes el proper
dissabte, dia 7 de març
a les 10 del matí tot i  la
inauguració oficial
tindrà lloc a les 11.

Un total de 18
firmes representades,
que durant els dos dies
mostraran els millors
vehicles Km. 0 i
seminous (amb un
màxim de dos anys), de
les comarques de
Lleida.

Pels visitants més
petits, l’organització ha
habilitat una zona
lúdica infantil.
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La marca francesa en el seu afany de supe-
ració, i plantant-li cara al mal temps, ha fet una
renovació d’imatge en la seva família de vehi-
cles, per tal de fer-los més competitius i atrac-
tius. Així doncs, el model Laguna ha estat trans-
format en un vehicle molt més senyor i alhora
agressiu, a l’igual que el Mégane, amb un fron-
tal que es distingeixen  de les demés marques.
La nova línia del Mégane cupè incidirà molt en
el públic jove i no tant jove, amb un perfil pura-
ment esportiu i encisador.

El Twingo, Clio i el Grand Modus, també
han sofert un gran canvi, convertint-se en els
vehicles purament urbans, però amb prestaci-
ons necessàries per portar-te allà on vulguis.

En l’apartat de seguretat, Renault no ha
baixat el llistó. Al contrari, s’han esmerat molt
més en els sistemes de seguretat i continuen
tenint tota la gamma de vehicles dins dels
controls de seguretat més alts del mercat.

>>  R E N A U L T

Renault renova la imatge

de tota la seva gamma

de vehicles

Renault

El Laguna, Mégane, Twingo, Clio, Grand
Modus i Kagoo Combi, han sofert uns can-
vis considerables d’imatge

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

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

La nova Clase C ens ofereix una nova per-
cepció de la carretera. Cap altre model s’adap-
ta  amb aquesta rapidesa i precisió a les con-
dicions externes i als requeriments individu-
als, des de l’habitacle fins a la tecnologia d’ac-
cionament.

Alguns detalls tècnics que contribueixen
amb això, són el pack “Agility Control” (de
sèrie), amb sistema d’amortiguació selectiu i
el Paquet Dinàmic Avançat (opcional) amb el
programa Sport, que li permet variar el com-
portament dinàmic del vehicle només
apretant un botó. Un ampli ventall de
motoritzacions, més potents que permet res-
pondre tots els desitjos pel que fa a les pres-
tacions.

Ens ofereix una gran amplitut a l’interior, i
barreja la funcionalitat i la flexibilitat. El seu
aspecte, més esportiu o no, dependrà sim-
plement de l’elecció de l’usuari.

>> M E R C E D E S

La nova Clase C, tot un

referent amb elegància i

confort

Mercedes Clase C

La tercera generació del Toyota Avensis, és
més espaiosa presenta un alt nivell de segure-
tat tant activa com passiva, gràcies a les noves
prestacions de seguretat en alta tecnologia, per
això va obtenir 5 estrelles en la qualificació Euro
Ncap, després d’instal·lar un sistema més pre-
cís, set airbags i els reposacaps davanters ac-
tius de sèrie.

En els seus motors trobem la nova tecnolo-
gia Volvematic amb els motors de benzina, que
incrementen fins un 20% la seva potència i re-
dueixen fins un 15% les emisions de CO2. Els
diesel, amb tecnologia Common Rail reduei-
xen un 18% les emissions de CO2. Equipats de
sèrie amb un canvi manual de sis velocitats i un
canvi automàtic Multidrive S de 7 velocitats,
minimitzant el consum de conbustible i una
reducció de les emisions de CO2 fins al 8%.

Aquest model el fan amb tres acabats dife-
rents: Active, Advance i Executive.

>> T O Y O T A

La nova versió de Toyota

Avensis, atlètic, autèntic

i més segur

Toyota Avensis

Benzina: 1.6 - 132 cv
1.8  -147 cv

Gasoil: 2.0 D-4D - 126 cv
2.2 D-4D - 150 cv

Benzina: C180 / 156cv - C200 / 184cv
C230 / 204cv - C280 / 231cv - C350 / 272cv
Gasoil: C200 CDi / 136cv - C220 CDi / 170cv
C320 CDi / 224cv
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El nou Fiat 500 és un utilitari de tres portes i
de dimensions reduïdes. Exteriorment és una
combinació dels últims models de Fiat, amb
alguns elements distintius del primer Fiat 500.
Presentat amb molts colors diferents i elements
distintius per personalitzar-lo. Interiorment té
un disseny molt acurat, amb gran  quantitat de
detalls moderns i materials exclusius, i també
dotat de molts extres.

Amb tres motoritzacions diferents, els seus
motors compleixen la normatica Euro4, i estan
preparats també per la propera normativa Euro5.
Premiat amb 5 estrelles EurnoNCAP, amb totes
les prestacions per ser punter amb seguretat
preventiva, activa i passiva.

El servei “Blue&Me TM Nav”, ofereix la pos-
sibilitat amb cas d’emergència, premer el botó
del sostre de SOS i automàticament envia un
sms, indicant la posició del vehicle, poguent
ser localitzat el vehicle amb una gran rapidesa.

>> F I A T

Fiat 500, un compacte

atractiu i divertit amb

línies arrodonides

Fiat 500

Benzina: 1.2 / 69 vc
1.4 / 100 cv

Gasoil: 1.3 multijet / 75cv

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

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

El nou Seta Exeo està dotat de l’equipa-
ment de qualsevol berlina de gamma alta. Amb
un disseny que denota elegància i un aire molt
esportiu, i la qualitat de la marca.

Amb un interior ergonòmic, modern i amb
nous aspectes pel que fa a la tecnologia, com
les cèl·lules solars integrades al sostre per
ajudar a controlar la temperatura interior. Fars
bixenon AFS, sensors automàtics de llum i
aigua . Opció de posar sensors d’aparcament
tant al davant com al darrera.

L’equipament de les prestacions de segu-
retat són d’última generació, aportant el mà-
xim confort en conducció, tant el control d’es-
tabilitat del vehicle, com la frenda d’emergèn-
cia. Equipat de sèrie amb 7 airbags.

El Seat Exeo, ens ofereix tres versions di-
ferents pel que fa a les prestacions i comodi-
tats, i cinc motoritzacions diferents a triar entre
motor de benzina o diesel. Tots compleixen
la normativa de control d’emisions EU5.

>> S E A T

Comoditat, seguretat i

progrès algunes qualitats

del nou Seat Exeo

Seat Exeo

Aquest nou model de la marca Peugeot,
presenta un disseny exterior que ens recorda a
alguns dels seus antecessors, només que
aquest presenta una entrada d’aire davantera
més marcada, la qual cosa recorda a models de
competició de la casa. Si ens fixem en el seu
perfil, podem observar que es va ampliant de
davant al darrera, fent així que les finestres del
darrera tinguin menys vidre.

Fent el vidre del darrera més petit i la línia
del darrera sobresortint cap a fora, juntament
amb els detalls cromats de la zona de la matrí-
cula accentuen l’esportivitat  d’aquest model.
Interiorment està dotat de materials de qualitat
i un disseny cuidadós, col·locant tots els seus
elements amb lògica. El fet de tenir el sostre de
vidre i l’espai entre els seients del darrera i da-
vant, guanya amb espai i amplitut. Cinc models
d’equipament diferents i sis motors disponibles,
fent possible un consum més ajustat.

>> P E U G E O T

Peugeot 308, qualitat en

el disseny i motors de

consum ajustats

Peugeot 308

Benzina: 1.4 VTi / 95cv
1.6 VTi / 120 cv - 1.6 THP / 150cv

Gasoil: 1.6 HDi / 90cv - 1.6 HDi 110 cv
2.0 HDi / 136 cv

Benzina: 2.0 TSI 200 cv
1.8 150 cv - 1.6 102 cv

Gasoil: 2.0 TDI r CR 170 cv
2.0 TDI r CR 143 cv
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La casa Alfa ens deleita amb la robustesa
d’aquest model, la rigidesa i sobretot amb el
màxim nivell de seguretat, que ha fet que ob-
tingués els millors resultats amb les proves

>> A L F A  R O M E O

L’Alfa 159 amb màxima seguretat i

confort, i una esportivitat sense límits

Alfa159

Benzina: 1.9 JTS / 160 cv - 2.2 JTS / 185 cv
3.2 JTS / 160 cv

Gasoil: 1.9 JTD 8v / 120 cv i 16 v/ 150 cv
2.4 JTD 20v / 200 cv

Euro NCAP. Elegant i es-
paiós, el que correspont
a una autèntica berlina
de luxe, dominant la car-
retera, oferint un plaer
amb conducció per les
seves revolucionàries
suspensions multilink.

L’esportivitat d’Alfa
Romeo amb tres nous
propulsors de gasolina i
tres de turbodiesel, amb
potència i elasticitat, i
una precisió que es fa
patent als seus nous
canvis mecànics de 6 ve-
locitats i el canvi robotit-
zat selespeed. Ofereix
dos versions diferents
pel que fa als equipa-
ments: la versió Distin-
ctive i la Selective. Porta
molts elements ja de
sèrie.

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

Un monovolum cúbic suavitzat pels angles
arrodonits que ajuden a donar més espai a
l’interior. Amb finestres molt grans per donar
una gran visibilitat al conductor i passatgers,

>> C I T R O Ë N

El Nou C3 Picasso, un disseny ingeniós

per un nou concepte de monovulum

Citroën C3 Picasso

Benzina: VTi 95
VTi 120

Gasoil: 1.6 HDi 90 Airdream
1.6 HDi 110 Airdream

línies polivalents que
ens ajuden a tenir més
espai en el maleter, amb
gran capacitat, amb l’op-
ció de plegar els seients.

La seguretat del C3
Picasso, és una prioritat.
Dotat de sistemes d’ab-
sorció d’impactes,
garan-titza  una protec-
ció màxima pels ocu-
pants. L’ajuda amb els
sensors de darrera per
l’estacionament. De sè-
rie amb frens ABS, repar-
tidor de frenada, encesa
automàtica de llums
d’emergència comple-
ten la seguretat. Amb
control dinàmic d’esta-
bilitat i limitador de pati-
nades ASR. Air-dream és
una marca respectuosa
amb el medi-ambient.



13<<C O M A R C A

Josep Borràs és reelegit president
del Cercle de Promoció Econòmica

El Cercle de Promoció
Econòmica i d’Iniciatives de
Balaguer i comarca va pre-
sentar la nova Junta, que
estarà presidida novament
per Josep Borràs.

Durant el 2009, tenen
previst crear la web
“www.cerclebalaguer.cat”
que tindrà com a objectiu,
impulsar la formació i
dinamització de la societat
civil de Balaguer i de la co-
marca, essent un òrgan per-
manent d’opinió.

El Centre d’Observa-
ció de l’Univers del
Montsec (COU), a Àger,
va rebre més de 1.700 vi-
sitants en el transcurs de
la jornada de portes ober-
tes que va tenir lloc el pas-
sat dissabte.

El director científic del
Parc Astronòmic del
Montsec, Salvador Ribas,
va estar l’encarregat de
mostrar i explicar els
diferents àmbits que
integren el COU, com són

l’exposició permanent i
les aules-tallers; el Parc
dels telescopis, que és
l’espai exterior reservat a
l’observació del firma-
ment de dia i de nit, amb
dos edificis amb cúpules
d’observació que alber-
guen dos telescopis
automàtics, un celòstat
per a l’observació solar i
un conjunt de telescopis
portàtils; i l’element més
important del centre, l’Ull
del Montsec, que és a la
vegada un planetari
digital multimèdia pioner
al món amb capacitat per
a 70 persones i una cúpula
abatible de 12 metres de
diàmetre que permet tant
la recreació del cel actual
com el de qualsevol
època.

1.700 persones en la Jornada

de portes obertes del Centre

d’Observació de l’Univers

Jornada de portes obertes del COU

Van ser més de 1.700
persones les que van
acostar-se al COU
durant la jornada del
passat dissabte

Membres de la Junta del Cercle de Promoció Econòmica

El Noguera Connecta farà les
actuacions que falten per rebre el TDT

El secretari de Telecomu-
nicacions i Societat de la In-
formació, Jordi Bosch, va
presentar el passat dimarts
les actuacions que el Pla
Catalunya Connecta inclou
a la comarca de la Noguera.

El Noguera Connecta  in-
clou un total de 119 actuaci-
ons, de les quals ja se n’han
dut a terme 70. Entre les 49
actuacions que queden pen-
dents de fer, hi ha la cons-
trucció de 7 noves torres de
telecomunicacions i la com-
partició amb 11 més de ja
existents, per a fer arribar els
serveis de TDT i banda am-
pla a tota la comarca de la
Noguera.La comarca rebrà les senyals de TDT

Aquestes actuacions facilitaran el TDT a tota la
comarca, així com els serveis de banda ampla
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Classificació

Tercera Divisió

1. Espanyol B ............ 57

2. Reus ...................... 54

3. Hospitalet ............. 51

4. Santboià ................ 46

5. Manlleu ................. 44

6. Premià .................. 44

7. Vilanova ................ 41

8. Prat ........................ 41

9. Europa ................... 36

10. Amposta ............. 35

11. Pobla Mafumet .. 33

12. Cassà .................. 31

13. Rapitenca ........... 29

14. Blanes ................. 29

15. Cornellà .............. 29

16. Vilajüiga .............. 25

17. Balaguer ............ 24

18. Mataró ................ 24

19. Palamós .............. 23

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

Propers encontres

01/03/2009 --  12h
Camp Municipal

La Devesa

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

08/03/2009  --  12h
Camp Municipal

de Balaguer

Balaguer| Manlleu

Golejadors del

C.F. Balaguer

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

El Balaguer va
aconseguir una impor-
tant victòria davant el
Cornellà amb gols de
Romero i Juanjo
Tenorio, sumant tres
punts, que de mo-
ment, el situen fora de
les posicions de des-
cens directe.

Els jugadors de
Toni Menchón han re-
cuperat l’olfacte
golejador, que esperen
refrendar durant els
propers partits, que
seran autèntiques fi-
nals pels jugadors ver-
mells.

David Antúnez

El C.F. Balaguer guanya al Cornellà i
surt de la zona de descens directe

FUTBOL >>Amb gols de
Romero i Juanjo Tenorio,
el Balaguer es va
mostrar superior al
Cornellà, guanyant per
un clar 2-0

15/02/2009

PRAT 2

BALAGUER 1

El Balaguer va sumar
tres punts importants da-
vant el Cornellà, al guanyar
per 2-0, en un partit en que
els balaguerins van mostrar
el seu bon moment de joc,
sobretot, mostrant-se molt
ferms en defensa, i amb ol-

calar posicions, per aconse-
guir la permanència a la Ter-
cera Divisió.

Al Balaguer li queden 12
partits fins acabar la tempo-
rada, i a partir d’ara, el gol
average amb els rivals direc-
tes ja començarà a ser im-
portant de cara al final de la
competició.

El Balaguer encara té un
mes de març complicat, ja
que el proper diumenge, els
homes de Toni Menchón
tornaran a jugar una final a
La Devesa, el camp de la
Rapitenca, un dels equips de
la lliga dels de la Noguera, i
un dels equips que va per-
dre en la seva visita a
Balaguer, per 2-0.

D’aquí a quinze dies, i en
horari matinal, el Balaguer

facte de gol, ja que van apro-
fitar dues de les quatre oca-
sions que van tenir.

Amb aquests tres punts,
el Balaguer surt de la zona
de descens directe, on esta-
va immers des de fa varies
jornades, i ara intentarà es-

Celebrant la victòria davant el Cornellà

22/02/2009

BALAGUER 2

CORNELLA 0

Genís lluitant una pilota

rebrà al Manlleu, un dels
equips que està lluitant per
col·locar-se entre els 4 pri-
mers de la classificació.

Posteriorment visitaran
el camp del Reus, abans de
rebre al pavelló municipal a
l’Espanyol B.
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Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 973 448 332

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER

El Benjamí del Club Futbol Sala
Balaguer disputa la Copa Catalunya

FUTBOL SALA >> L’equip benjamí s’enfronta a
l’Olesa en partit únic en la Copa Catalunya

L’ equip benjamí de l’ Es-
cola de Futbol Sala del C.F.S.
Balaguer jugarà el proper
dissabte, a 2/4 de 5 al pave-

amb l’Olesa.
Serà la primera partici-

pació d’un equip de Futbol
Sala lleidatà d’aquesta
categoria que competirà en
una competició a nivell
autonòmic, donat que no
existeix competició de
sistema de lliga a nivell
provincial. Actualment les
escoles lleidatanes de Futbol
Sala realitzen diferents
Trobades al llarg de la
temporada, en les quals
s’enfronten entre elles,
establint-se al final de les
mateixes una classificació
en funció dels resultats
obtinguts, i l’ equip amb
millor coeficient tindrà
l’opció d’ascendir a la
Divisió d’Honor, essent
l’entitat de Balaguer la que
té més possibilitats d’assolir
aquest ascens.

lló poliesportiu de Balaguer,
la primera eliminatòria de la
Copa Catalunya Benjamí que
l’enfrontarà, en partit únic

Club Futbol Sala Balaguer de categoria Benjamí

El femení del Club Bàsquet Balaguer
venç al Sant Quirze, per un clar 49-28

14/02/2009

C.B. IGUALADA B 43

C.B. BALAGUER 35

21/02/2009

C.B. BALAGUER 49

C.B. SANT QUIRZE 28

Torna l’estil agressiu i llui-
tador del nostre equip i tor-
na la victòria. Causa i efecte.
En un partit on la defensa del
Balaguer va estar quasi per-
fecta, l’equip va aconseguir
una victòria molt important
de cara a la classificació.

El partit es preveia difícil,
tant per la qualitat del rival
però el grau de concentració,
d’intensitat i d’encert de
l’equip va  fer que des dels
primers minuts del partit
l’equip dominés tots els
aspectes del joc.

BÀSQUET>> Les balaguerines es troben a la meitat
de la taula classificatòria de segona catalana

Club Bàsquet Balaguer

En defensa van saber
aturar el seu joc dinàmic,
mentre que en atac van
trobar moltes i bones

situacions de llançament
aconseguint una merescuda
victòria, deixant-les a la
meitat de la classificació.

Després de la derrota
en la jornada anterior, que
trencava la seva im-
batibilitat en aquesta
temporada, el Balaguer
Villart-Logístic volia en
aquesta jornada tornar a
posar-se les piles en la
seva visita a la pista del
tercer classificat, el Fin-
ques Ripollet.

I així ho va fer, gua-
nyant l’encontre amb au-
toritat per un clar 1 a 4, i
refermant-se així al capda-
vant de la taula.

Ja en el primer partir
Yan Lan Li deixava clares
les intencions de les
balaguerines amb un clar

0 a 3 contra Cristina Vico.
A continuació, Loredana
Raduta s’enfrontava a la
romanesa del Ripollet
Mihaela Chirita guanyant-
la per 1 a 3. Anna Biscarri,
cedia l’únic punt de les
balaguerines perdent per
3 a 0 davant Berta López.
Però la parella formada
per Li i Raduta tornaven a
imposar-se per 0 a 3 a
López i Vico. Finalment,
Loredana Raduta rema-
tava l’encontre guanyant
a Cristina Vico per 1 a 3,
completant d’aquesta
manera la seva brillant
actuació en aquest
encontre amb els seus
dos punts i mig gua-
nyants.

Ara, les balaguerines
descansaran la propera
jornada fins que el proper
dia 7 de març, que rebran
l’equip valencià del A.T.M.
Requena al Pavelló Molí
de l’Esquerrà.

El Tennis Taula Balaguer

femení, continua lider

després de guanyar a Ripollet

Tennis Taula Femení

Les balaguerines
continuen al
capdavant de la
classificació amb una
victòria per 1-4
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En quant a les curses
infantils amb la Diada
Atlètica, cal destacar els
més de 400 joves atletes,
també repartits d’arreu de
Catalunya i principalment
dels centres escolars de
Balaguer que varen
disputar les seves curses
en les diferents
categories, desde Baby
fins a Cadet, dins el camp
municipal d’esports.

Tot i l’èxit de parti-
cipació, l’organització es

reserva el dret de demanar
disculpes per les difi-
cultats que es varen donar
en l’organització de la
Diada, i es compromet a
milllorar en la propera
edició per tal de satisfer
les expectatives que
s’haguessin pogut crear,
després de l’èxit
organitzatiu de les
darreres edicions.

Així doncs, desde
l’Organització es reitera la
petició de disculpes i
s’espera la participació
dels joves atletes en
properes edicions i
activitats per tal de
compensar els errors que
s’haguessin pogut donar,
esperant poder millorar i
que en la següent edició
hi hagi molta participació.

Més de 400 joves esportistes

participen a la Diada Atlètica

de Balaguer

Cursa Atlètica

ATLETISME >>Els
joves atletes van
disputar diferents
curses per modalitats
de babys fins a cadets

Joan Prats i Toni Hermoso, millors
atletes locals en la 21a Mitja Marató

El passat diumenge 22
de febrer, Balaguer va acollir
un dels actes esportius més
significatius de la tempora-
da amb la Mitja Marató i la
Diada Atlètica.

Les curses per adults i la
Mitja Marató van recollir a
més de 500 participants, bar-
rera històrica en l’acte espor-
tiu, donat que és el primer
cop en les seves 21 edicions
que es supera el registre de
sortida de més de 500
atletes,ni la festa de Carnes-
toltes ni la Marató de
Barcelona prevista per al diu-
menge 28 de febrer, varen
poder impedir aquesta
exitosa participació.

Les condicions climà-
tiques i la bona orgnaització
en les darreres edicions
varen ser un referent per a
atletes de tota Catalunya i de
la franja d’Aragó, que van
arribar en gran nombre a
participar a la cursa, i també
amb nombrosa participació
local a destacar per la
organització.

En quant a les
classificacions destacar el
primer lloc a la cursa de 10
km. dels atletes Xavi Garcia
Insa del club FACVAC amb
un temps de 31:45 minuts en
categoria masculina i de
Mireia Sosa Pérez del
California Esports amb un
temps total de 35:52 minuts.
La cursa de 10 km. va acollir
a més de 240 participants, la
qual cosa va fer doblar els

registres de participació de
la primera edició d’aquesta
cursa.

En la cursa de la Mitja
Marató, en la que van
prendre la sortida 273
participants, en Omar

Podi dels millors atletes locals

Oughzes del Racing Cervera
amb un temps de 1:10:34 va
ser el campió masculi i na
Angelina Miró Cugat del
Lleida UA Medilast, amb un
temps de 1:26:34 hora va ser
la primera en categoria
femenina.

Destacar les bones
actuacions dels atletes
locals, com Toni Hermoso i
Joan Prats en la Mitja Marató
i l’Albert Barri i la Mireia
Santesmases en la cursa de
10 kilòmetres.

La bona climatologia va
fer sortir a molta gent de
casa, i des de primeres
hores del matí ja es veia
nombrós públic pels
carrers de Balaguer
esperant que passessin els
participants.

ATLETISME >>Prats quedà 4rt per darrera de Omar
Ougzes, Marco Pérez i Josep Ma Pijuan, mentre que
Toni Hermoso segona, darrera d’Angelina Miró

Sortida de la cursa
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La recent creada As-
sociació Motera de
Balaguer ha organitzat pel
proper diumenge, dia 8
de març durant el matí la
primera trobada de
Motards Ciutat de
Balaguer al Parc de la
Transsegre amb l’objectiu
d’aconseguir que tots els
aficionats en el món de
les motos tinguin la seva
trobada a la ciutat.

Així els actes
començaran a les 9 del
matí amb l’obertura i

esmorzar popular per a
tots els motards assis-
tents.

A les 10’15 h tindrà lloc
la primera exhibició de
trial dels exmundialistes
Marcel Justribó i Jordi
Pascuet.

A les 11 h es farà una
ruta per la comarca i a les
12h tindrà lloc un vermut
al parc de la transsegre i
una segona exhibició de
trial. A les 12’’45 h es farà
el lliurament de trofeus i
de regals.

Cal destacar, també,
que per la tarda en motiu
de la celebració del
certamen firal d’Ex-
poauto al pavelló d’In-
pacsa, els exmundialistes
de trial realitzaran una
petita exhibició i després
clouran la Fira.

Marcel Justribó i Jordi Pascuet

faran una exhibició de trial al

Parc de la Transsegre

Demostració de trial

TRIAL >>La
demostració està
emmarcada dins de la
1a Trobada de Motards
Ciutat de Balaguer

Bons resultats dels nedadors del CEN
Balaguer als campionats de Catalunya

La Cristina Carrera
Larroya del Club Esportiu
Natació Balaguer va
participar els dies 15,16 i 17
de febrer en  el Campionat
de Catalunya Aleví de
Natació que es va celebrar a
les instal·lacions del Club
Natació Olot.

Com a resultats més
destacats del campionat
trobem que la Cristina va
quedar en la posició 18 en la
prova dels 100 metres lliures
amb un temps de 1’12’’ i en
lloc 25 en els 200 metres
lliures amb un temps de
2’42"00, millorant la posició
en el ranking català, i

millorant les seves marques
en es quatre proves que va
disputar.

D’altra banda, el passat
cap de setmana,els  dies 21 i
22 de febrer, es va realitzar a
les instal·lacions del Club
Natació Granollers el
campionat de Catalunya de
natació en categoria Junior.

La nedadora Anna

Piscina Municipal

Auberni Torné va disputar la
prova dels 400 metres lliures,
quedant en la posició 12a
amb un temps de 5’05"33, de
la mateixa manera el
dissabte va disputar la prova
dels 200 lliures i amb un
temps de 2’28’’83 va
aconseguir la setzena
posició catalana,  i en els 200
metres esquena amb un
temps de 2’46’’72 va quedar
en la tretzena posició de
Catalunya. Cal destacar
altres  resultats de nedadors
de Balaguer, com la Marina
Verges que va aconseguir la
13a posició en la prova dels
400 metres lliures, en
aquests campionats.

Aquest disasbte 28, dins
el marc de la celebració del
25è aniversari, es celebrarà
el Trofeu 25 aniversari del
Club Esportiu Natació de Ba-
laguer, durant tot el dia, amb
clubs de tota Catalunya.

Nedadors del C.E.N. Balaguer

NATACIÓ>> Els de
Balaguer van participar
als campionats de
Catalunya en diferents
categories
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Consulta

Visites a domicili

Vacunacions

Ci ru rg ia

Anàlis is

Aliments i complements

Servei de perruqueria

Pare Sanahuja, 27
Tel. 973 445584
25600 BALAGUER

URGÈNCIES:

Tel. 617 910071

Tot per l'animal de
companyia !

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

Els corredors bala-
guerins Marc Casals i
Mireia Santesmasses van
finalitzar el passat diu-
menge la copa Massi del
circuit català de
duathlons challenge XC.

Marc Casals va finalit-
zar en tercera posició ab-
soluta després de puntu-
ar a les 4 proves realitza-
des a diferents punts de
Catalunya.

Mireia Santesmasses
es va proclamar campio-
na absoluta de la copa,

per davant de les corredo-
res Judit Cases i Dolors
Serral, en finalitzar en se-
gona posició a les dues
primeres proves i primera
a les dos últimes.

Els dos corredors ba-
laguerins del C.N.Reus
Ploms amb el suport de
Radical Intersport, estan
a punt de finalitzar el cir-
cuit català de duatlons de
montanya, la qual la cor-
redora balaguerina està
de moment en segona
posició molt aprop de la
primera.

Després d’això ja te-
nen com a objectiu prin-
cipal serà disputar el
campionat d’Espanya
que es celebrarà a princi-
pis del proper mes de
maig a Isaba,  a la comu-
nitat de Navarra.

Mireia Santesmases i Marc

Casals fan un gran paper en

la Copa Massi de Duatló

Mireia Santesmasses i Marc Casals

DUATLÓ>> Els
balaguerins acaben la
Copa Massi del circuit
català de duatlons
amb un gran èxit

El Centre Excursionista visita el Barranc
del Bosc i prepara sortides a la neu

El Centre Excursionista
de Balaguer el 25 de gener
va anar al Barranc del Bosch.
En aquesta excursió es va
utilitzar el tren com a mitjà
de transport col·lectiu des de
Balaguer fins a Cellers. Es va
caminar fins al cim de la
Roca Regina i es va baixar
fins al fons del barranc per
sortir a la carretera de Tremp,
i des d’allí, per l’antiga
carretera es va retornar a
l’estació de Cellers, passant
per sobre la presa de Cellers
i pels antics túnels, un d’ells
amb les característiques
obertures sobre l’aigua de
l’embassament.

D’altra banda, el passat
diumenge 22 de febrer, i
conjuntament amb el Centre
Excursionista de Lleida es va
visitar el poble de Tudela de
Segre i l’edifici on hi va haver
una escola de l’exèrcit
republicà durant la guerra
civil.

A les seves parets encara
es poden veure escrites

Per la neu amb raquetes

diverses consignes, dibui-
xos i grabats de l’època.

Posteriorment, els parti-
cipants a la sortida van
visitar les restes dels
búnkers, trinxeres i passa-
dissos de la mateixa època
que queden al terme de
Marcobau.

El proper diumenge 1 de
març, els membres del
Centre Excursionista de
Balaguer faran una sortida
amb raquetes de neu a la Vall
de Benasc.

Mentre que el dissabte 7
de març, tots aquells que ho
desitgin poden participar de
la sortida al Bony de Trescul,
de 2.405 metres d’alçada, al
terme d’Os de Civís a l’Alt
Urgell. Al dia següent,
diumenge dia 8, i dins de les
Caminades per la Noguera,
es visitarà Sant Joan de
Corniola i el Molí del riu
Teuler.

Sortida al Barranc del Bosc

EXCURSIONISME >>El
proper 8 de març, dins
les caminades per la
Noguera, visitaran
Figuerola de Meià



19<<O P I N I Ó

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.

Country Western City
Inyaqui Olarte Vives

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

No sé si us heu fixat, que
quan arriba el bon temps
comencen a aparèixer atletes
amb malles de lycra, corrent
o pedalant per carrers,
camins i muntanyes.

La majoria són veïns
nostres que, enfundats en
malles reflectants i amb
aquelles ulleres, cascs i
l’imprescindible MP3,
recorden als autòmats
futuristes de la pel·lícula
“Metròpolis”.

Quan arriba aquest
temps, doncs, em passa
també que sento el desig de
fer esport i afuar-me a córrer
amb tota la tropa.

Això és el que vaig fer
l’altre vespre, amb un xandall
passat de moda, val a dir. I
perquè no m’anava bé el
dels escolapis, que si no...

Vaig pujar trotant la costa
del calvari del Sant Crist i em
vaig aturar a dalt, roig i
panteixant com un
acossador telefònic.

Avergonyit de la meva
baixa forma, vaig mirar al
meu voltant esperant que
ningú m’estés veient, però,
com no! Allí estava el
reporter freak del bigoti.
Plantat, mirant-me som-
rient, amb la mateixa
americana beige i els
pantalons de pinces, més
passats de moda que els
acudits de Lepe.

- Tu ser bon corredor –
em va dir-, tu poder venir a
Kazakhstan a olimpiades de
l’estepa. Hi ha camell de
premi, és bo que home tenir
molts camells!

- Gràcies –li vaig dir-.
Dubto que ni m’endugués
un hàmster de consolació,
però gràcies pels ànims.

El reporter freak
internacional es va acostar i
em va explicar:

- Jo estar aquí per fer
reportatge de boira. El

govern del meu país voler fer
pujar la moral de la gent i
evitar la emigració ense-
nyant el clima dolent i la
mala vida que haver en altres
països. Jo saber que aquí
molt mal temps, molta boira
sempre i molt fred. Perrò jo
vinc i tot el dia sol. Això no
bo per a mi.

El pobre home em va fer
llàstima, sempre li enco-
manaven uns reportatges
bastant penosos. Vaig
esguardar el sol ponent-se
en un crepuscle roig intens.

-Miri –li vaig dir,
senyalant a ponent-. Aquí hi
ha un refrany que diu “sol
rogenc, pluja o vent”. Perquè
no es queda fins demà a
veure si hi ha sort i empitjora
el temps?

L’home s’ho va rumiar
una mica:

-Demà tarda jo tenir que
marxar a Sibèria, perrò puc
quedar demà matí. Si, jo
esperrar!

L’endemà a primera hora
vaig creuar el pont mentre
una tramuntana gelada
tractava de tirar-me barana
avall. A l’altra banda el
reporter freak, càmera en
mà, filmava alegrement els
meus esforços per mantenir
l’equilibri i la dignitat.

-Bo! Molt bo això! –
cridava-. La gent de
Kazakhstan quan veure,
voldran quedar-se a la iurta
vora el foc d’excrements de
camell!

En arribar a la seva vora
no em vaig poder estar de
recomanar-li que, si li calia
algun altra presa extrema,
vingués alguna migdiada
del mes de juliol.

Vaig allunyar-me amb la
moral alta. Em sentia tot un
home, visc en una terra dura,
sóc de ponent, sóc de l’oest
de Catalunya. Yeeeehaaa!
-------------------------------------------------

De la pau al fàstic
C.G.A.

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

Doncs sí, varem
marxar de Lisboa sense
escoltar cap actuació de
“fado”. Aquest és
l’avantatge d’ésser
catalans. No cal escoltar
laments i planys
estrangers tenint a la Maria
del Mar Bonet, que des de
que era jove escolto com
s’està queixant, i la molt
punyetera encara no ha
pogut solucionar-ho. Que
li deu fer mal?

Ens van aconsellar que
no deixéssim de visitar
Obidos, així ho vàrem voler
fer i una vegada programat
el GPS, -a la nostra edat ja
necessitem l’ajut de Déu i
la màquina-, cap allà s’ha
dit. Com una postal, així
se’ns va presentar des de
lluny el recomanat lloc. Un
turó envoltat d’una muralla
amb unes casetes on el
blanc regna. El casc antic
d’una església a una altra
per un estret carrer és
l’estampa de l’apro-
fitament del centímetre
quadrat pel turisme. No
perdent l’encant dels
carrers empedrats ni la
dolçor de temps passats.
Quan plou l’aigua deu
agafar el camí que li marca
la pendent, i la calma deu
ser total mirant el cel en la
pau de la impotència
intentant endevinar la
desitjada millora. Aquest
afebliment, tots l’hem
sentit en un moment u
altre: quan és té anys
pensant en algun moment
de la vida ja passada que el
vàrem fixar com l’ideal, i

tots vam voler fer-lo estàtic,
quiet, parat del tot per a que
dures més del humanament
possible. Quan em vaig tenir
prou del vist que tant em va
complaure, necessitava païr-
ho i a la ombra de set
escassos i sans plataners allí
presents fent un cafè -que
per cert a Portugal és
boníssim-, vaig anar
“rumiant”. Aquell poblet
tenia tot els números
d’haver estat un camuflat
picadero real quan tenia
ganes, ben humanes de
matarile. Després en prova
del seu penediment el rei de
torn va anar fent fins vuit
esglésies. Sí vuit. Amb un
sol i aïllat castell avui petit
parador. No cal dir que la
classe dirigent sempre ha
sabut muntar-ho molt bé,
sabent que els pecats es
poden perdonar. Em va
semblar que la digestió
estava feta. S’ha d’agrair el
consell per visitar aquest
poblet, preciós, ancorat en
un passat que avui li és ben
rentable. Amb una tranquil·-
la sensació de pau, que m’ha
donat tenir-ne avui un tendre
record.

Després d’aquest món
idíl·lic viscut i recordat, un
no sap que fer amb la realitat
que va llegint i vivint en
aquesta Catalunya tan
rentable per alguns. Tota la
força del govern es va
acabar el 9 d’agost en que
s’havien de plantar si de
veritat creien tenir la raó i la
força moral. Era una postura
gens política però ben
entenedora per tothom. La

menjadora i la disciplina de
partit van poder més, i ara
tenim el que ens mereixem.
Estem tan donats a barrejar
el que ens agrada amb el que
volem, que en uns pocs dies
hem vist a la Sra. Camacho
(PP), parlar amb un conegut
perfil del Sr. Obama imprès
a la tarima. Per no ser menys
el Sr. Ibarretxe feia el mateix.
Ara jo m’atreviria a preguntar
si de veritat un i l’altra es
poden identificar en un sol
punt amb el popular i nou
president. És ganes de
marejar la perdiu; un
independentista conser-
vador, tossut i encebat amb
referèndums per dividir, que
pot tenir en comú amb un
enamorat d’Abraham
Lincoln, històric partidari de
la Unió. L’Altra amb càrrec fet
a mida a Madrid, que pot
tenir de comú amb un home
que s’ha “currat” tots els
vots. I un i l’altra no tenen
prou força per eliminar les
petges del passat. Fa
encongir el cor l’avorriment
que ens envolta amb
l’incapacitat per fer vibrar el
poble amb una frescor
imaginativa que faci somiar,
i no la que véiem fabricada a
mesura de la seva pròpia
limitació, i que el partit els hi
mana.

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

www.revistagroc.com
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El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter

Espais generosíssims un dia es fan petits
i sobta l’estretor.
Abunda el manament d’ensulsiar cases
per fer els carrers més amples,
prenent amarg el risc de ser mal vist
en nom de la nostàlgia.
La ciutat s’ha deixondit.
Topen els perquès de les dreceres,
gent amb gent,
que mai no hauran entès
consignes i valors on sempre caminar
també vol dir: uns hi van, altres en venen.
Dos sofàs antics deixant transcórrer el temps,
miren els que comencen.
Giro els ulls,
no per mirar enrera, no.
Giro els ulls,
i espremo la lliçó de la vida que neix
i em dic a mi mateix:
Tornem a començar.

Presentació del llibre “retalls” del
reumatòleg balaguerí Jaume Rotés

El passat divendres va
tenir lloc la presentació, a tí-
tol pòstum, del llibre escrit
per Jaume Rotés, un reuma-
tòleg balaguerí que es va fer
tot un nom en el món de la
medicina, amb l’assistència
d’un centenar de persones.

Aquest acte va ser
presidit pel conseller del
departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural de
la Generalitat de Catalunya,
Joaquim Llena qui va ser
deixeble de Jaume Rotés.

A l’acte també hi va
assistir l’editora de la
Magrana, Isabel Obiols, i
l’alcalde de Balaguer Miquel
Aguilà.Presentació del llibre de Jaume Rotés

La Suda Teatre reuneix a tots els
participants de “Viu la Passió”

El Grup La SudaTeatre de
Balaguer convoca a tots els
participants a l’espectacle
Viu La Passió, a la reunió in-
formativa que tindrà lloc el
proper divendres dia 6 de
març, a les 22 hores, a la Sala
d’Actes de l’Ajuntament de
Balaguer.

Viu La Passió, que en-
guany celebra el seu desè
aniversari tindrà lloc els pro-
pers dies 10, 11 i 12 d’abril, al
recinte del Castell Formós,
de Balaguer.

La presentació va estar presidida pel Conseller del
Departament d’Agricultura, Joaquim Llena

Viu La Passió

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
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Èxit de participació al Primer Curs de
Cuina Catalana celebrat a Montsonís

Del 23 al 27 de febrer, el
Restaurant El Celler de
l’Arnau de Montsonís, ha aco-
llit el Primer Curs de Cuina
Catalana amb la participació
de cinc restauradors que han
mostrat als participants al
curs, com s’elaboren dife-
rents plats que després han
estat degustats.

Al curs hi han assistit

una cinquantena de partici-
pants de totes les edats, que
han mostrat un gran interès
en l’elaboració dels plats.

Els professors ensenyant la feina davant els fogons

Durant els cinc dies de
curs han passat prestigiosos
cuiners de la província:  Jordi
Balasch, xef del Restaurant
“Xalet Suís” de Lleida, Josep
Gómez del restaurant “El Jar-
dí” d’Alguaire;  Salvador Alarí
del Restaurant “El Petit Cata-
là” d’Alpicat, Joan Pallarès de
l’Hotel Restaurant “Can
Boix” de Peramola i  Josep
Castellarnau  d’Escaló.

El marinatge dels vins ha
estat a càrrec del restaurant
El Celler de l’Arnau, on
Ramon Moreno, va seleccio-
nar uns vins de la terra per tal
d’acompanyar els plats ela-
borats al curset.

Pep Poblet actuarà al
Teatre el 7 de març

El proper dissabte 7 de
març, el Teatre Municipal de
Balaguer acollirà l’actuació
musical de Pep Poblet, col·-
laborador musical d’Andreu
Buenafuente durant la seva
etapa a TV3. Pep Poblet ha
format part de diferents
grups i orquestres com La
Clenxa, Duble Buble, la
Salseta del Poble Sec, Los
Salvajes, l’orquestra Mara-
vella, i ha acompanyat can-
tants com Lluís Llach, Mari-

na Rossell, Manuel Carrasco
i David Bisbal, ha col·laborat
en concerts i gravacions
amb grups com Sopa de Ca-
bra, Ja t’ho diré, Joan
Amèric, Enric Hernaez, Pau
Riba, etc...

Des de l’any 1996 fins al
2004 ha format part de la
banda del Terrat en els pro-
grames de TV, “Sense títol”,
“La cosa nostra”, “Una altra
cosa”, amb un total de 400
programes en directe.

El curs ha estat dirigit
pel gastrònom balaguerí,
Josep Maria Morell, al
Restaurant Celler de
l’Arnau de Montsonís

L’Àrea de la Dona de
l’Ajuntament de Balaguer
vol sumar-se als actes
que es celebren arreu en
motiu del Dia Inter-
nacional de la Dona.

Ho farà amb dues
projeccions de cinema
que es realitzaran els dies
7 i 14 de març a les 18 h a
la Sala d’Actes de
l’Ajuntament de Balaguer
i amb entrada gratuïta.

El dissabte 7 de març
a les 18 h es projectarà la
pel·lícula «Mi gran boda

griega», una comèdia
romàntica que va ser
nominada als Globus d’Or
i als Òscars com a millor
guió original. L’actriu
principal, Nia Vardalos, va
recollir nombrosos pre-
mis per aquesta pel·lícula.

Després de la projec-
ció de la pel·lícula, l’Àrea
de la Dona de l’Ajun-
tament convidarà als
assistents a cafè i pastes.

D’altra banda, el
dissabte 14 de març a les
18 h i també a la Sala
d’Actes de l’Ajuntament
de Balaguer es projectarà
la segona pel·lícula
«Memorias de una
Geisha», que narra la
història d’una geisha que
treballa a Kioto, ambien-
tada abans de la Segona
Guerra Mundial.

Dues projeccions de cinema

per commemorar el Dia

Internacional de la dona

«Memorias de una Geisha»

Les projeccions estan
organitzades per
l’Àrea de la Dona de
l’Ajuntament de
Balaguer

Pep Poblet

El curs va aplegar una ciquantena de participants
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Anuncis breus classificats

IMMOBLES
-------------------------------------
EJECUTIU busca habita-
ció a ser possible amb
bany. Només necessari
de dilluns a divendres.
Raó telfs: 611609800-
973449574 (de 08.00h a
19.00h).
-------------------------------------
ES TRASPASSA pub a
Balaguer. Amb llicència
de discoteca. Raó:
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. Raó tefls:
973446161-629310479.
-------------------------------------
PRECISO piso de alquiler
en Balaguer. Interesados
llamar al 619813038.
-------------------------------------
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 telèfon: 973450051
(trucar només pels ma-
tins).
-------------------------------------

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.
-------------------------------------
BUSCO noia per compar-
tir pis. Ben situat, moblat,
amb calefacció i a/a. Raó:
617858163-973450276
(nits).
-------------------------------------
PIS EN VENDA, zona c/
Urgell, 65m2, 2 hab.,
menjador de 21 m2, calf.,
a/a, traster, ascensor. 3
anys d’antigüitat. Estat
impecable. Opció a mo-
bles. Preu: 105.000 e.
Raó: 686016074.
-------------------------------------

TREBALL
-------------------------------------
S’OEFEREIX senyora ca-
talana per planxar a do-
micili. Raó: 615323732.
-------------------------------------

S’OFEREIX noia per fer
de cangur. Amb molta
experiència. Interessats
trucar als telèfons:
670841704 - 973450269.
-------------------------------------
SE OFRECE chica para
hacer de interna en una
casa para el cuidado to-
tal de gente mayor. Telf:
638157207.
-------------------------------------
BOTIGA de Balaguer,
precisa noi/a per treba-
llar a mitja jornada per
les tardes. Interessats/
ades enviar Curriculum
Vitae. amb foto recent a
l’apartat de correus 145
de Balaguer.
-------------------------------------
SOFEREIX noia per cui-
dar gent gran, amb titu-
lació i disponibilitat de
cotxe. Raó: 659521440.
-------------------------------------

VARIS
-------------------------------------
SE COMPRA billetes
antiguos. Pago a razón de
lo que marca el billete.
Interesados llamar al telf:
697428654.
-------------------------------------

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
-------------------------------------
ES VEN habitació de ma-
trimoni complerta, amb
tauletes de nit i armari de
4 portes. Llit de 150. Per-
fecte estat. També es ven
menjador amb llibreria,
taula extensible de 1,80 i
6 cadires. Interessats tru-
car al tel. 667476172.
-------------------------------------
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 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
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 12 de març a les 8 de la tarda del 19 de març CLAVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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
al: 687 509 546
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