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

Una bona amiga m’ha
passat la següent adreça
electrònica: http://
w w w.r tve .es /a lacar ta /
index.html?v=457416#457416l.
Hi ha un programa enregis-
trat per TVE, el novembre de
1993, titulat LOS PUEBLOS,
España a ras de suelo, i que,
en aquella ocasió,  era dedi-

Què en penseu?... cat a Balaguer. Molts dels
lectors, de ben segur que, al
seu temps, el van veure. Jo
vaig ser un d’ells. Però, ara
m’ha servit per mirar-lo  des
d’una altra òptica: la del
temps. En aquests quinze
anys i mig la ciutat ha sofert
canvis, i no tots positius.
Alguns d’ells ja es patien en
aquells moments, com el
tancament de la INPACSA.
Si teniu temps de passar
mitja horeta a l’ordinador
comprovareu com tot el ba-

gatge no és tan òptim com
caldria esperar. Només us
demano que,  més de delec-
tar-vos amb les bellíssimes
imatges de carrers o places,
de façanes, de paratges o de
la Festa Major d’aquell any,
us fixeu també en la vitalitat
econòmica i comercial que
traspuava en el centre histò-
ric de la ciutat dels principis
del noranta. Gaudiu i, si cal,
reflexioneu.

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

L’economista Gonzalo Bernardos, exposava les
seves teories sobre l’actual crisi financera que estem
travessant, i manifestava que les comarques de Lleida
han de renovar la seva economia, apostant, sobretot,
per la industria agroalimentària, i la implantació
d’alguna industria química o fins i tot, nuclear. A priori
sembla que ambdós industries, l’agroalimentària, que
se suposa a ser de qualitat i ecològica, i la nuclear o
química no lliguen per poder conviure a la mateixa zona,
malgrat l’economista en qüestió manifestà que la
seguretat de les nuclears, avui en dia, és total, i per tant
les dues industries són totalment compatibles.

Amb el que sí estem d’acord amb el professor
Bernardos, és que Lleida ha d’apostar per la
transformació i comercialització dels productes
alimentaris, i convertir-nos en la capital agroalimentària
del Sud d’Europa. S’ha d’apostar fort per una producció
ecològica i de màxima qualitat i amb una industria
agroalimentària potent per poder exportar els nostres
productes, més allà de les comarques catalanes.

Segurament, només amb el sector agroalimentari,
no n’hi ha prou per reactivar l’economia lleidatana, però
sí que pot ser una punta de llança, per quan, aquesta
maleïda crisi, ens deixi veure una mica de llum.

Des d’aquí volem felicitar l’organització de Fira
Balaguer pel seu manteniment en el nombre
d’expositors, potenciant el sector agroalimentari, en
detriment del sector constructiu, que és un dels que
més pateix la crisi econòmica.

 Industria agroalimentària

>>BALAGUER

Exigeixen millores en la línia del
tren de La Pobla a Lleida

Fira Balaguer 2009 potenciarà el
sector agroalimentari

El Ple de l’Ajuntament prohibeix
l’exhibició d’animals als circs
----------------------------------------------
>>COMARCA

Joventut presenta les millores de
la seva pàgina web

L’Observatori del Montsec celebra
una jornada de portes obertes

El Consell millorarà la xarxa
radioelèctrica de la comarca
----------------------------------------------
>>CULTURA

La Plaça del Mercadal acollirà el
mercat de llibres per Sant Jordi

Francesc Culleré presenta el seu
segon llibre de poesies

La Biblioteca presenta la Setmana
del Llibre Juvenil i infantil
----------------------------------------------
>>ESPORTS

El Balaguer empata al camp del
Mataró i a casa amb el Premià

Laia Torregrossa, medalla de plata
al Campionat Universitari de T.T.

El Club Pedala.cat Balaguer
presenta la nova equipació
----------------------------------------------
>>OCI

350 nens i nenes participen a la
XV Fira de Jocs de Patí

Lluís Muixí presenta les seves
mones de Pasqua 2009

PORTADA

Viu La Passió
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Sis ajuntaments de la
línia Lleida-La Pobla, i el
Consell Comarcal de la
Noguera han signat
l’anomenat Manifest de
Balaguer, per tal de dema-
nar la millora de la xarxa
de transport públic per
tal d’aconseguir un des-
envolupament territorial
sostenible i d’igualtat
d’oportunitats, dema-
nant al Govern de la Ge-
neralitat l’augment de la
frequència de pas de
trens de la  línia de La

Pobla de Segur a Lleida, i
la seva adequació horària
a les principals línies de
tren de llarga distància al
seu pas per la ciutat de
Lleida, per tal de poder
connectar des de qualse-
vol poble de la línia amb
aquests trens de llarga
distància.

El Manifest de
Balaguer exigeix que
aquestes mesures es
prenguin de manera im-
minent, per l’actual situa-
ció socioeconòmica i les
necessitats medi-ambi-
entals que requereixen
més que mai una millora
del model de mobilitat
actual, en favor dels ser-
veis públics i dotar
d’aquesta manera d’una
xarxa sostenible, segura i
integradora.

Demanen més trens de Lleida
a la Pobla i que connectin amb
els trens de llarga distància

Tren de la Pobla

El Manifest de

Balaguer demana al

Govern l’augment de

la freqüència dels

trens de La Pobla

Marina Geli col·loca la primera pedra
del nou Hospital Lleuger de Balaguer

La consellera de Salut,
Marina Geli, va col·locar la
primera pedra del futur
Hospital lleuger que entrarà
en funcionament l’estiu del
2011. Les obres compten
amb un pressupost de 13
milions d’euros, i inclouen
l’ampliació i reforma de
l’actual centre d’Atenció
Primària, passant en un sol
edifici dels actuals 2.300
metres quadrats del CAP a
una superfície construida
de 7.900 metres quadrats.

L’Hospital lleuger donarà
cobertura a més de 35.000
usuaris de Balaguer i de la
comarca de la Noguera. Les

obres permetran ampliar els
serveis actuals d’atenció
primària, amés de la
incorporació de nous
serveis com un hospital de
dia, especialitats mèdiques
i quirúrgiques, d’urgències,
de cirurgia sense ingrés,
rehabilitació ambulatòria,
diagnosi per la imatge,
hemodiàlisi, assistència i

Marina Geli a Balaguer

atenció ambulatòria de
salut mental d’adults i
també tindrà una àrea
infantil.

En aquest sentit, la
Consellera Geli va destacar
que el futur Hospital lleuger
de Balaguer «serà un model
innovador que evitarà molts
desplaçaments dels usuaris
als hospitals de Lleida.»

Aquestes obres, que
compten amb un termini
d’execució de 26 mesos i un
pressupost d’obra de
9.583.164,87 e, també
inclouran l’ampliació i
reforma del CAP de la
Localitat. Salut invertirà
gairebé 14 Milions d’Euros
en total.

L’Àrea d’urgències i
emergències estarà
formada per 5 consultes i 3
box. Comptarà també amb
una zona per al personal
d’emergències, transport
sanitari i atenció a domicili.

La Consellera va posar la primera pedra

L’Hospital entrarà en

funcionament l’estiu de

l’any 2011, i té un

pressupost de 13 milions

d’euros
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Tot ja és a punt per
tal de celebrar una edició
més de l’espectacle “Viu
la Passió” a  Balaguer.

Amb la col·laboració
espectacular de l’empresa
Txeck System, l’especta-
cle plàstico-musical es
mostra ben diferent a la
resta de passions que es
celebren al nostre territo-
ri. No tan sols pel seu
muntatge sinó també per
l’espai on es fa: a l’aire lliu-
re i en l’ incomparable

marc del castell Formós de
Balaguer.

Viu la Passió està
formada per 13 quadres
que fan viure amb màgia,
realisme i fantasia de les
narracions evangèliques
de l’última etapa de la vida
de Crist.

S’inicia en un moment
de joia popular com és
l’entrada triomfal a
Jerusalem i acaba en un
altre fet gloriós com és la
resurrecció, segons ens
explica el director de
l’espectacle, Miquel Àige.

Les representacions
tindran lloc els dies 10, 11 i
12 d’abril a partir de les
20’15h amb 4 repre-
sentacions diàries, amb
entrada cada quaranta-cinc
minuts.

L’espectacle Viu La Passió
arriba a la desena edició
aquesta Setmana Santa

Viu La Passió

L’espectacle Viu la

Passió s’oferirà du-

rant els propers dies

10, 11 i 12 d’abril al

castell Formós

Fira Balaguer incrementa de manera
considerable el sector agroalimentari

El passat dilluns 6 d’abril
va tenir lloc l’acte de la
presentació del cartell de la
48ena edició de Fira
Balaguer, la fira comercial i
de serveis  que enguany
tindrà lloc els propers dies
1, 2 i 3 de maig, en el Nou
Pavelló polivalent.
La Fira, seguint la seva línia
reconduïda en els darrers
anys, representarà els
sectors econòmics més
importants del nostre
territori: el comerç en
general, la construcció,
l’habitatge i els serveis, així

fent amb la mel, referent
que ja s’està consolidant
dins Fira Balaguer.

Un any més junt amb el
Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural de
la Generalitat i molt
concretament amb l’oficina
comarcal s’han organitzat
diferents activitats al
voltant d’aquest emergent
sector i també la III Jornada
d’apicultura prevista pel
dissabte dia 2 de maig.

Una altra novetat dins la
Fira serà la participació
activa dins aquest espai
natural d’11 molins d’oli de
la comarca de la Noguera
que promocionaran aquest
saludable producte amb
l’organització d’uns tastos
d’oli on hi podrà participar
tothom que ho desitgi.

com també el vehicle
industrial que enguany
tindrà una important
exposició al recinte exterior.
Enguany, tindrà una
especial incidència l’espai
d’alimentació natural i
artesana, concebut com a
un important sector
econòmic, l’agroalimentari,
on s’ha augmentat
considerablement els
metres d’ocupació amb la
intenció de seguir potenciar
els diferents productes
naturals i artesans del
nostre territori com s’està

Acte de presentació d’una nova edició de Fira Balaguer

La Fira se celebrarà els propers dies 1, 2 i 3 de

maig, al recinte firal de Balaguer, amb un total de

175 expositors
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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

L’Ajuntament balaguerí no permetrà
la instal·lació de circs amb animals

En el passat Ple Ordina-
ri Municipal de Balaguer del
mes de març, el grup Muni-
cipal d’Iniciativa-Verds va
presentar una moció dema-
nant que l’Ajuntament de la
capital de la Noguera no per-
meti la instal·lació a la ciu-
tat de circs amb animals sal-
vatges.

La moció va ser aprova-
da amb els vots a favor dels
dos regidors d’Iniciativa,
que presentaven la moció i
els vots dels vuit membres
del grup municipal socialis-
ta que va recolçar la moció,
quedant definitivament
aprovada.

Balaguer no permetrà l’instal·lació de circs amb animals

El Centre d’Esplai Santa Maria fa les
seves colònies d’estiu a Bastanist

El Centre d’Esplai Santa
Maria, ens vol convidar a
participar de les seves acti-
vitats d’estiu. Aquest any el
centre repeteix ubicació i
torna a endinsar als infants
a la natura en la Casa de
Colònies de Bastanist, a
Martinet.

L’entitat, que compta ja
amb més de 10 anys
d’experiència en l ’or-
ganització de colònies
d’estiu, vol continuar la
tasca educativa feta durant
el curs en les activitats
setmanals que el centre
organitza els dissabtes a la
tarda, de 16:30 a 18:30h.
Durant els 15 dies que dura
el període de colònies es
realitzen excursions,
tallers, gimcanes, obres de
teatre, música, jocs i molta
diversió en uns dies que
s’aprofiten al màxim.
Adreçades a infants de
Balaguer, Tàrrega i altres
localitats, que cursin des
de 1r de Primària a 3r

A l’aprovar-se una moció presentada pel grup

Municipal d’Iniciativa en el passat Ple Municipal

Centre d’Esplai Santa Maria

El Centre, amb més de 10 anys d’experiència edu-

cant als infants en el seu temps d’oci

d’E.S.O, volen transmetre
als petits valors com el
companyerisme, el res-
pecte i el compartir, de
manera lúdica,  treballant
en l’educació a través del
joc, la descoberta, el
treball, l’aventura, la festa,

la convivència, l ’apre-
nentatge de respon-
sabilitats...

Un any més el centre vol
continuar complementant
l’educació que els infants i
joves reben de llurs famílies
i de l’escola.

El Patronat de Pro-
moció Econòmica i
l ’Ajuntament de
Balaguer va presentar el
passat 31 de març, una
conferència a càrrec de
l’economista Gonzalo
Bernardos, on analitzà el
potencial econòmic de
la ciutat de Balaguer
basat en el seu estudi
econòmic de les comar-
ques de Lleida.

«L’economia Lleida-
tana: trets,  desafia-
ments, oportunitats»
conclou que Lleida pre-

senta en l’actualitat unes
potencialitats econòmi-
ques indiscutibles deri-
vades, entre altres fac-
tors, d’una situació geo-
gràfica privilegiada.

L’estudi determina
que el conjunt de la
productivitat del treball
a Lleida augmenta per
sobre de les mitjanes de
Catalunya i de l’Estat
espanyol, tot i que es
troba per sota de les
seves mitjanes. Només
els sectors dels serveis i
de l’agricultura superen
les mitjanes catalana i
espanyola.

L’informe indica que
«l’evolució de la
productivitat a Lleida és
gairebé sempre més
baixa sector a sector que
en el conjunt de
Catalunya.»

Conferència sobre les
potencialitats econòmiques
de Balaguer i Lleida

Gonzalo Bernardos al costat de Miquel Aguilà

La conferència va

servir per marcar els

indicadors i

potencials econòmics

de Lleida
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L’actitud emprenedo-
ra de la població dels
municipis del Grup d’Ac-
ció Local Noguera –
Segrià Nord és clau per-
què el programa d’ajuts
Leader per a la creació i
ampliació d’empreses en
territori rural sigui un ins-
trument útil per a la
dinamització d’aquests
territoris.

El passat dijous 12 de
març es va realitzar a la
sala d’actes del Consell
Comarcal de la Noguera,
amb una gran afluència

de públic, la primera
sessió informativa
col·lectiva sobre els ajuts
del programa Leader. En
aquesta sessió infor-
mativa oberta a tothom,
especialment a persones
emprenedores i em-
preses que vulguin
ampliar el seu negoci, es
van explicar les diferents
subvencions a les quals
es pot optar, quines seran
les actuacions subven-
cionables i quina serà la
documentació que es
requerirà en el moment
de la sol·licitud.

La jornada va ser el tret
de sortida de les diferents
accions informatives
sobre els ajuts Leader.
Ara ja se n’han
desenvolupat a Vilanova
de la Barca, a Preixens i a
Àger.

Jornades informatives al
Consell Comarcal de la
Noguera sobre el Leader

Sessió informativa

L’ens comarcal va

presentar el Programa

Leader en una sessió

informativa oberta a

tothom

L’Àrea de Joventut del Consell Comarcal
de la Noguera renova la pàgina web

L’àrea de Joventut del
Consell Comarcal disposa
d’un remodelat espai web a
Internet per tal d’apropar-se
encara més als joves.

L’espai, que destaca pel
seu nombre d’imatges i una
tipografia més clara, pretén
continuar informant el
jovent de la Noguera de tots
els serveis i activitats de què
disposen a la comarca.

Aquesta eina s’afegeix a
d’altres que ofereixen les
noves tecnologies i que des
de l’Oficina Jove ja s’utilitzen
com són els SMS o la xarxa
social Facebook.

L’adreça és
www.noguerajove.cat.www.noguerajove.cat

Estudi radioelèctric de la Noguera per
millorar-ne les seves deficiències

Governació ha encarre-
gat un nou estudi radioelèc-
tric a la Noguera. Amb
aquest estudi, l’STSI com-
prova i busca la solució a les
deficiències en cobertures
de ràdio, televisió, telefonia
mòbil i banda ampla a la co-
marca. En el marc del pla
Catalunya Connecta, s’ha
encarregat un nou estudi ra-
dioelèctric per comprovar i
buscar solucions a les defi-
ciències dels serveis de tele-
comunicacions detectades.

La pàgina destaca pel seu nombre d’imatges i la

nova tipografia, més clara i entenedora

Millora en els serveis de telecomunicacions a la Noguera
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El Centre d’Observa-
ció de l’Univers del
Montsec va obrir les por-
tes al públic, el passat 3
d’abril. Les visites es po-
dran fer els caps de set-
mana, Setmana Santa,
festius entre setmana i
l’estiu, amb passis de dia
i de nit.

El COU és un espai
lúdic que pretén ser refe-
rència de la docència i la
divulgació astronòmica i
geològica a Catalunya i
disposa d’un planetari di-
gital multimèdia únic al
món que vol contribuir a
la dinamització sosteni-
ble del potencial turístic

del Montsec.
El Centre d’Obser-

vació de l’Univers del
Montsec (COU), a Àger,
va començar el passat
divendres, dia 3, a acollir
visites de públic en
general, de caire familiar
o pertanyent a col·lectius
socials i culturals.

D’aquesta manera, el
centre assolirà el seu ple
funcionament, després
que fos inaugurat el
passat mes de gener.

Les visites del públic
s’han previst per als caps
de setmana, Setmana
Santa, festius entre
setmana i l’estiu (des de
l’1 de juliol fins al 13 de
setembre), amb passis
diürns i nocturns.

Durant el curs
acadèmic, de dilluns a
divendres a migdia, el
centre rebrà grups
escolars amb visites
preogramades.

El Centre d’Observació de
l’Univers d’Àger obre les
seves portes al públic

COU va obrir les seves portes el passat 3 d’abril

Des del 3 d’abril, el

públic ja pot visitar

les instal·lacions de

l’Observatori del

Montsec

Sant Llorenç va ser el marc de la
presentació d’esports d’aventura

El Patronat de Turisme
de la Diputació de Lleida va
presentar el passat dimarts
la nova temporada d’es-
ports d’aventura i turisme
actiu a l’embassament de
Sant Llorenç de Montgai.

L’acte de presentació es
va fer conjuntament amb el
Consell Comarcal de la No-
guera, les empreses de tu-
risme actiu i esports d’aven-
tura de la comarca, i el Cen-
tre Excursionista de
Balaguer.

Durant la presentació es
va poder veure una mostra
de diferents activitats d’es-
ports d’aventura.

La campanya es presentarà a Sant Llorenç de Montgai

L’Observatori Astronòmic del Montsec
celebra una jornada de portes obertes

L’Observatori Astronò-
mic del Montsec va celebrar
una jornada de portes ober-
tes organitzada pel Consor-
ci del Montsec i l’Institut
d’Estudis Espacials de
Catalunya.

La iniciativa s’emmarca
en les 100 Hores ‘Astrono-
mia, una de les activitats
principals de l’Any Interna-
cional de l’Astronomia.

La jornada es celebrà el
passat 4 d’abril, una jornada
de portes obertes, perquè
les persones interessades
puguin conèixer-ne els seus
equipaments i les activitats
de recerca que s’hi duen a
terme.

La nova temporada d’esports d’aventura i turisme

actiu del Patronat de Turisme de la Diputació

Observatori Astronòmic del Montsec

Van mostrar a les persones interessades les noves

instal·lacions i les activitats que si duen a terme
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La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres

Aquesta obra ha revo-
lucionat la novel·la índia
contemporània i ha conver-
tit el seu autor en un dels
escriptors més interessants
del moment. L’Índia és un
paradís espiritual on es
practica meditació i ioga i
on milions de pobres su-
porten resignadament el
seu trist destí.

Però hi ha una Índia
molt menys romàntica:
l’emergent potència capi-
talista que retrata l’escriptor
en aquesta no-vel·la. Balram
Halwai, àlias Tigre blanc,
relata, durant set llargues
nits, la història de la seva
vida. De com un noi honest
i treballador, però extrema-
dament pobre, es con-
verteix en emprenedor
sense escrúpols amb
instints assassins.

Tigre blanco
Autor: Aravind Adiga

Gènere: Novel·la

Neus Català: la dona

antifeixista a Europa
Autor: Mar Trallero

Gènere: Biografia

Cuentos clásicos para

siempre
Autor: Marta Chicote

Gènere: per als petits

La biografia d’aquesta
supervivent dels camps
nazis reflecteix els epi-
sodis més importants i
cruels del segle XX. Les
vivències que narra aquest
llibre posen de relleu el
protagonisme de moltes
dones que, com Neus Ca-
talà, van creure en la II Re-
pública, van lluitar a favor
de la democràcia, van opo-
sar-se al cop militar del
general Franco i van patir
l’exili. A algunes d’elles,
encara els esperaven els
camps d’extermini i de
treball nazis. Història que
pretén reivindicar el paper,
sovint oblidat, que les
dones tingueren en la
lluita per les llibertats i la
democràcia durant la
Guerra Civil espanyola i la
II Guerra Mundial.

Antologia dels contes
clàssics de “tota la vida” on
el que destaquen són les
magnífiques il·lustracions
de Marta Chicote.

Entre els contes que
els pares i mares trobaran
per poder explicar als
vostres fills hi ha «Els tres
porquets», «La princesa i el
pèsol» o «El gat amb
botes», entre d’altres, que
no deixen de ser a part
d’una distracció pels més
petits, una certa lliçó en
cada un. Sens dubte grans
i petits disfrutaran amb
aquesta versió dels
clàssics amb unes il·lustra-
cions bellíssimes i molt
diferents a les que
apareixen normalment en
aquest tipus de contes.
Molt recomanable per a
totes les edats.

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

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

El racó del poeta
Miquel Trilla
-------------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter

No cal que faci res perquè parli el seu àngel.
Ho és.
No ho sap i no fa res.
Això la fa perfecta.
A qui li faig el vers?
Al segell de l’infància.
Al matís més íntim, la mesura exacta.
Després,...
Follets desorientats empastifen l’encant.
Jornalers de l’esperança, mal pagats,
mestissatges d’amor,
cofrares encaputxats fets a la força,...
un dia s’ho duen tot.
I si el mar s’omplís
i tot fos una bassa, immensament més ampla
i les velles muntanyes
amb aigua fins als cims,
ho capgiressin tot,...
ella l’infància,
faria de nou el món.
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Francesc Culleré ens
presenta per aquest Sant
Jordi, el seu segon llibre
de poesia. El primer va
ser “Al ponent dels dies”,
i enguany ens porta els
“Brots de saüc”.

El saüc és un dels
millors paradigmes de
planta remeiera de les
nostres terres i un dels
arbres amb més poten-
cial màgic de la cultura
europea.

Amb aquest llibre,
editat per Omicron, l’au-

tor vol enaltir la força i
l’amistat que des de
temps ancestrals ha exis-
tit entre l’esser humà i
aquest arbre. Versos com
brots de saüc que creixen
imponents pels marges
de la vida i enarboren, a
poc a poc, l’arbre del
temps. Una conjunció
entre naturalesa i poesia
que omple de vitalitat el
nostre quefer diari, des-
vetllant moments de
l’oblit.

El llibre és un passeig
agredolç per la geografia
personal de l’autor que va
néixer a la població de
Belianes l’any 1967, i viu
a Balaguer, compaginant
la seva vida professional
com a mestre al CEIP La
Noguera,  amb l’escriptu-
ra poètica.

Francesc Culleré presenta el
seu nou llibre de poesia
“Brots de saüc”

Francesc Culleré

Aquest és el segon

llibre de poemes de

Culleré, nascut a

Belianes i resident a

la ciutat de Balaguer

El Mercadal serà l’escenari de la venda
de llibres i roses per Sant Jordi 2009

La Plaça del Mercadal i
diferents carrers comercials
de Balaguer com el Passeig
de l’Estació, acolliran, un any
més, el mercat de llibres i
roses de Sant Jordi, el
proper  dijous 23 d’abril.

Aquell mateix dia, i com
ja és habitual, es lliuraran els
diferents premis literaris i
d’auques que cada any con-
voquen l’Ajuntament i el
Consell Comarcal entre els
escolars de Balaguer i co-
marca de la Noguera, respec-
tivament.

Un any més, els escolars

per presentar les novetats
editorials de l’any, ja que
aquest dia es ven un tant per
cent força elevat dels llibres
que es venen durant l’any. És
habitual que els escriptors
anomenats mediàtics, gene-
ralment presentadors de
moda dels diferents progra-
mes televisius, aprofitin
aquestes dates per treure a la
llum els seus llibres, acostu-
mant a ser dels més venuts.
En els darrers anys, els llibres
del programa Polònia, o els
d’Andreu Buenafuente, han
estat entre els primers de la
llista.

La plaça del Mercadal i el
Passeig de l’Estació de
Balaguer, convidaran a donar
un tomb passejant i
deleintant-nos amb les nove-
tats literaries d’enguany.

de Balaguer seran els prota-
gonistes del tradicional cer-
tamen literari de Sant Jordi,
que aquest any arriba a la
seva XXII edició. Els premis
es lliuraran el 23 d’abril a par-
tir de les 7 de la tarda, a la
Sala d’Actes de l’Ajuntament
de Balaguer. A partir de les 6
de la tarda, es lliuraran els
Premis del Consell Comarcal
de la Noguera, entre els esco-
lars dels diferents centres
educatius de la comarca.

Com cada any, els dife-
rents escriptors i editorials
esperen els vols de Sant Jordi

El Passeig de l’Estació acollirà un bon grapat de parades amb llibres i roses

El proper dijous 23 d’abril, se celebraran tot un

seguit d’actes culturals per commemorar

la festivitat de Sant Jordi
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El passat dimecres
dia 1 d’abril Xose Nofre,
bibliotecària especialitza-
da en literatura infantil i
juvenil i conta-contes, va
realitzar diferents visites
guiades a la IX Setmana
del Llibre Infantil i Juve-
nil a les Terres de Po-
nent, a uns 150 escolars
de la ciutat. Amb el títol
«A pencar!» l’exposició
central d’enguany, tracta
el tema del treball. Així,
Xose Nofre els va expli-
car alguns dels contes

que formen part de l’ex-
posició com «El ferrer i els
dimonis», «365 pin-
güins» o  «Els colors de
la memòria». En alguns
casos només els va fer un
tastet dels contes perquè
després els vinguessin a
llegir a la biblioteca. Els
alumnes van seguir amb
atenció les explicacions
sobre els diferents pla-
fons que formen part de
l’exposició, així com els
contes que va narrar la
Xose amb gràcia i entusi-
asme.

Els alumnes que van
assistir a les visites guia-
des són dels centres ba-
laguerins CEIP La Nogue-
ra i CEIP Nostra Senyora
del Carme, dels cicles
mitjà i superior de Primà-
ria.

La Biblioteca acull la IX
Setmana del Llibre Infantil i
Juvenil a les Terres de Ponent

Setmana del Llibre Infantil i Juvenil

Xose Nofre va dirigir

diferents visites a

escolars de centres

educatius de Balaguer

en la IX Setmana

Constituides 22 parelles lingüístiques en el

programa de voluntariat per la llengua
El Consorci per a la Nor-

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

L’acte de presentació va
tenir lloc el dia 1 d’abril, a
l’Ajuntament. Aquesta és la
tercera edició del programa
Voluntariat per la llengua
que es fa a la capital de la
Noguera i es van constituir
vint-i-dues parelles
lingüístiques.Presentació del Voluntariat per la llengua

“Fins que la mort ens separi” al
Teatre Municipal, el proper 25 d’abril

El proper dissabte 25
d’abril  a partir de les 10 del
vespre, el Teatre Municipal
acollirà la representació de
l’obra “Fins que la mort ens
separi”  de Rémi De Vos.

L’autor planteja la relació
entre mare i fill des del pris-
ma d’una mare omnipresent
i l’aparició de l’antiga pro-
mesa del fill. La immadure-
sa emocional dels dos joves
i la por de la mare provoca
una espiral «absurda i
hilarant» fins a arribar a un
final sorprenent.

El programa va ser presentat a la Sala d’Actes de

l’Ajuntament de Balaguer, el passat 1 d’abril

«Fins que la mort ens separi»
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Classificació

Tercera Divisió

1. Espanyol B ............ 69

2. Reus ...................... 64

3. Hospitalet ............. 62

4. Premià .................. 56

5. Santboià ................ 55

6. Manlleu ................. 55

7. Vilanova ................ 48

8. Prat ........................ 48

9. Pobla Mafumet .... 46

10. Amposta ............. 45

11. Cassà .................. 40

12. Europa ................. 38

13. Rapitenca ........... 38

14. Blanes ................. 37

15. Mataró ................ 35

16. Cornellà .............. 34

17. Balaguer ............ 30
18. Vilajuïga .............. 27

19. Palamós .............. 26

20. Banyoles ............. 14

Propers encontres

11/03/2009 --  12h.

Camp Municipal de Pobla

Pobla Mafumet| Balaguer
-------------------------------------

19/03/2009  --  17h

Camp Municipal de Balaguer

Balaguer| Cassà

Golejadors del

C.F. Balaguer

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

El Balaguer ha
aconseguit sumar dos
punts en dos empats
consecutius al camp
del Mataró, sense gols
i el passat diumenge a
casa, davant el Premià,
quart classificat, a tres
gols.

Els golejadors del
Balaguer van ser
Gallego, Antúnez i el
tercer que significava
l’empat a 3, obra de
Genís. Un autèntic
golàs per tot l’escaire,
des de 25 metres que
va sorprendre tothom.

Genís Soldevila

El C.F. Balaguer continua fora de la zona de

descens, tot i els dos empats consecutius

FUTBOL>>El Balaguer

va aconseguir l’empat a

zero al camp del Mataró

i va empatar a 3 gols a

casa, davant el  Premià,

quart classificat

29/03/2009

MATARÓ 0
BALAGUER 0

EL Balaguer no va poder
passar de l’empat davant del
Mataró, tot i fer una gran
segona part, amb clares
oportunitats de gol de Es-
calada i Romero, i tampoc
ho va poder fer davant del
Premià, gràcies a la nefasta

compte, i no assenyalant un
clar penal al minut 86 de
partit, quan el porter del Pre-
mià Suriñach va fer caure
Genís dins l’àrea.

Amb tot, el Balaguer
continua estant fora de la
zona de descens a falta de 6
partits per acabar-se el cam-
pionat, i per tant amb 18
punts en joc.

El proper dissabte 11
d’abril, l’equip de Toni
Menchón visitarà el camp
de la Pobla de Mafumet, a
partir de les 12 del migdia,
mentre que el diumenge 19
d’abril, rebrà a casa al Cas-
sà. Aquests són dos encon-
tres en que el Balaguer pot
aconseguir resultats posi-
tius i allunyar-se, si és pos-
sible d’aquesta zona de des-

actuació arbitral del col·-
legiat Santiago López Quin-
tana, que no va mesurar
d’igual manera als dos
equips, ensenyant fins a sis
targetes grogues als bala-
guerins per tant sols una al
Premià, ja en temps de des-

Escalada lluitant una pilota per alt

05/04/2009

BALAGUER 3
PREMIÀ 3

Edu Raya intentant desfer-se d’un defensor

cens per evitar jugar-s’ho tot
en els darrers partits del
campionat.

Cal esmentar que el pú-
blic va respondre a la crida
de la Directiva i va animar
l’equip en tot moment, du-
rant el partit davant el Pre-
mià.
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El Cristec aconsegueix una important
victòria davant l’Esparreguera per 7-3

El Cristec venç l’ Espar-
reguera, per 7 gols a 3, en
una  important victòria dels
balaguerins per tal de no
veure’s despenjats del grup
d’equips que lluitaran per
evitar el descens en un par-
tit en el que el joc dels lo-
cals va donar força motius
per ser optimistes en el tram
final de lliga.

Els homes de Jaume
Canal van sortit molt
concentrats d’inici, de
seguida es van avançar en
el marcador amb gol de
Víctor, i podien haver
ampliat diferències però no
van tenir fortuna en el
remat. L’ Esparreguera no
creava perill, però dues
errades defensives dels
locals van facilitar que
donessin la volta alEl Cristec perd la pilota davant un contrari

FUTBOL SALA>>Els homes que entrena Jaume
Canal van lluitar moltíssim per guanyar el partit,
jugant molt concentrats des de l’inici del partit

marcador (1-2, min. 8). El
Cristec, però, aquesta
vegada va saber
sobreposar-se a aquesta
circumstància i en uns
darrers minuts de període
pletòrics va tornar a agafar
el comandament amb gols
de Joan i Sàmper (mitja
part, 3-2).

Els balaguerins no van
donar possibilitat a la

reacció visitant al segon
període, amb un joc sòlid i
ràpides sortides en atac van
marxar en el marcador amb
nous gols de Tarroja i Víctor
(5-2, min. 35) i, malgrat
l’Esparreguera ho va
intentar a la desesperada
retallant fins als 5 a 3, dues
noves dianes del golejador
Sàmper van sentenciar el
partit amb el definitiu 7 a 3.

Una jugada del Cristec
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Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 973 448 332

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER

El passat dissabte 28
el Balaguer – Villart
Logístic va tancar la fase
regular de la lliga estatal
de Divisió d’Honor
Femenina amb una nova
victòria contra el CTT
Bàscara (4 – 2), refermant
així la seva condició de
líder destacat del seu
grup en aquesta lliga.

L’encontre va resultar
disputat, amb un
Bàscara format per
jugadores d’alt nivell,
entre les quals Marta
Alech, s’acabava de
proclamar el mateix matí,
al mateix pavelló Molí de
l’Esquerrà, campiona de

Catalunya universitària.
Yan Lan Li,  no va tenir
problemes en guanyar
Eulàlia Santilari, per 3 a 0.
Per la seva banda,
Loredana Raduta
guanyava, Sònia Badosa,
per 3 a 1. Anna Biscarri
perdia el seu partit contra
Marta Alech per 1 a 3. La
parella balaguerina Li-
Raduta, guanyava la
gironina Santilari-Badosa
també per 3 a 1. Raduta
perdia amb Santilari,
també per 1 a 3, però,
finalment, Yan Lan Li
tornava a posar les coses
al seu lloc guanyant amb
autoritat a Marta Alech.

El Club Tennis Taula Balaguer

es proclama campió de lliga

al vèncer al Bàscara per 4-2

Tennis Taula

Balaguer va acollir el Campionat de
Catalunya Universitari de Tennis Taula

El passat dissabte 28 de
març es va disputar a
Balaguer el Campionat de
Catalunya Universitari de
Tennis Taula 2009 organitzat
per la Universitat de Lleida i
el Club Tennis Taula
Balaguer, amb una bona par-
ticipació i un gran nivell, al
Pavelló Molí de l’Esquerrà,
de la capital de la Noguera.

En la modalitat
d’individuals masculins el
gran vencedor de la jornada
va ser Joan Moregó,
representant de la
Universitat de Barcelona i
actual campió d’Espanya
sub-21, que es va imposar en
un emocionat encontre al
representat de la Universitat
Autònoma de Barcelona,
Pere Navarro, per 3 a 1.

En fèmines la competició
no va resultar tan dura com
s’esperava, ja que no van
poder assistir les tres
jugadores inscrites, com-
ponents de la selecció
espanyola, per compro- Laia Torregrosa

La balaguerina Laia Torregrosa va emportar-se la
medalla de plata en categoria femenina

misos de lliga amb els seus
clubs. Finalment, la medalla
d’or va ser per Marta Alech,
de la Universitat de Girona,
mentre que la medalla de
plata se la va endur la
jugadora del CTT Balaguer,

Laia Torregrosa, repre-
sentant a la Universitat de
Lleida, que es va imposar en
el partit de semifinal a la
representant de la
Universitat Rovira i Virgili,
Carlota Royo.

El Club Bàsquet Balaguer perd a la
pròrroga davant l’Artés per 75-69

Aquesta temporada
sembla ser l’any de les pròr-
rogues i dels finals ajustats
pel Salud Automoció «A»
Balaguer, que va perdre a la
pista de l’Artés per 75-69.
Els de la Noguera anaven al
Bages amb un equip de cir-
cumstàncies i just d’efec-
tius, i l’equip se’n va ressen-
tir als moments finals del
partit.

Domini tímid del
Balaguer a la primera part,
que es va arribar amb un
ajustat 20-25. Després d’em-
patar al final del partit, els
locals van imposar-se al fi-
nal per 75-69.

Club Bàsquet Balaguer

Els balaguerins retornaran a la competició el proper
dissabte 18 d’abril al pavelló poliesportiu
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La corredora Mireia
Santesmases de
Balaguer, va finalitzar el
circuit català de duatlons
de muntanya, participant
en 8 de les 11 proves rea-
litzades de novembre a
març.

L’atleta balaguerina
ha fet un gran paper, fi-
nalitzant en quatre prime-
res i quatre segones po-
sicions absolutes,
quedant finalment cam-
piona absoluta del

Ranquing i del Circuit ca-
talà de duatlons cross.

La Corredora del Club
Natació Reus Ploms amb
el suport del Club Radi-
cal Intersport, està prepa-
rant una posta apunt pel
proper 9 de Maig, en el
que disputarà per tercer
any consecutiu el Campi-
onat d’Espanya a Navarra.

La balaguerina ha
aconseguit un total de
7.950 punts, essent la
campiona absoluta del
Circuit català, seguida de
Àngels Barbé del Club
Pedala.cat Balaguer, amb
7.550 punts, i de la seva
companya d’equip, Mer-
cè Tusell, del Reus Ploms,
tercera classificada abso-
luta amb 7.010 punts
aconseguits.

Mireia Santesmases,

guanyadora del circuit català

de duatlons de muntanya

Mireia Santesmases

DUATLÓ>>L’atleta
balaguerina prepara
la seva participació al
campionat d’Espanya
del proper 9 de maig

El Pedala.cat Balaguer compta amb
120 atletes que representen la ciutat

El Club Esportiu
Pedala.Cat Balaguer pre-
senta la seva nova equi-
pació de triatló d’aquesta
temporada amb la que els
seus 120 esportistes
associats representaran
Balaguer en les diferents
competicions de fons .

A nivell organitzatiu el
club col·labora amb
l’Ajuntament en l’organit-
zació del cap de setmana
triatlètic TRI-254 que aquest
any es portarà a terme el 20
i 21 de juny amb la disputa
del 4t Campionat de
Catalunya de triatló de
muntanya organitzat per

l’Ajuntament i del 2n Triatló
de Carretera organitzat pel
Pedala.Cat. Aquest any el
club incrementa les
distàncies passant a ser un
triatló de llarga distancia (3-
80-20) fet que portarà fins a
Balaguer triatletes proce-
dents de tot Catalunya,
França, Andorra i de la resta
de l’Estat. Un autèntic

Nova equipació del Pedala.cat

espectacle de  tècnica  i
resistència que es podrà
seguir en directe en el seu
inici de natació al pantà de
Sant Llorenç i finalment pels
carrers de Balaguer.

La competició ja ha
començat aquest hivern
amb el circuit de duatlons
de muntanya en què l’equip
masculí del Pedala.Cat ha
aconseguit l’ascens a
segona divisió catalana i el
tercer lloc per clubs en el
Campionat de Catalunya
absolut de triatló d’hivern.

Aquest any també hi
haurà una gran participació
en la prova reina del triatló:
l’Ironman. En total seran 11
els representants del
Pedala.Cat que viatjaran el
23 de maig fins a Lanzarote
per intentar assolir la mítica
distancia de 3,8 km. de
natació, 180 km. de bicicleta
i 42 km. de cursa a peu.

Nova equipació del Pedala.cat

BTT>>11 atletes del
Pedala.cat Balaguer
participaran a la
Ironman de Lanzarote,
el proper 23 de maig



18>> E S P O R T S

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

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

EL noguerenc de la
localitat d’Albesa
Ambrós Millà va ser un
dels protagonistes indi-
rectes del partit que va
disputar-se el passat dis-
sabte entre el Màlaga i el
Reial Madrid de la Prime-
ra Divisió estatal, ja que
va formar part dels qua-

tre escollits pel BBVA per
participar en la Jornada de
Tu Vida, un concurs que
se celebra a la mitja part
dels partits i que lliura
premis milionaris a qui
aconsegueix marcar un
gol des de mig camp,
amb la porteria buida.

El pot era de 180.000
euros, a dividir entre els
qui marquessin gol.
Ambrós Millà no va acon-
seguir marcar el gol i els
180.000 euros se’ls va
emportar l’únic golejador
de la nit, el gallec, Pepe
Díaz, veí de la localitat de
Lugo.

El veí d’Albesa, Ambrós Millà

va participar al concurs

“La Jornada de tu Vida”

Ambrós Millà

FUTBOL>>Ambrós
Millà, d’Albesa no va
aconseguir introduir
la pilota a la porteria
des de mig camp

David Bach fa un gran resultat als
Campionats d’Espanya de Natació

El passat cap de setma-
na en David Bach del CEN
Balaguer va participar en el
campionat estatal de nata-
ció adaptada  amb la selec-
ció catalana,  campionat ce-
lebrat a les instal·lacions de
CN Murcia.

David va nedar els 100
metres  lliures  aconseguint
la cinquena posició
d’Espanya amb un temps
d’1 minut 15 segons, i va
quedar el quart lloc estatal
en la prova dels 50 metres
lliures amb un temps de 31
segons. Aquesta és la
primera participació d’un
nedador lleidatà en una
prova d’aquesta magnitud.David Bach

El Poliesportiu s’omple de gom a gom
en el campionat de gimnàstica rítmica

El passat dissabte 4
d’abril, el pavelló del
Poliesportiu va acollir un
nou Campionat de Gimnàs-
tica Rítmica que va comp-
tar amb la participació de
gran part dels clubs de les
comarques de Lleida, que
van competir en totes les
categories d’edats de les
participants.

El pavelló va omplir-se
de gom a gom per veure les
evolucions de les joves gim-
nastes.

NATACIÓ>>Va quedat cinquè en els 100 metres
lliures, i quart en els 50 metres lliures a Murcia

Campionat de Gimnàstica Rítmica al poliesportiu



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.

Entrevistes freaks.

Primavera exuberant
Inyaqui Olarte Vives
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tinc un amic, en direm
senyor X, que treballa en un
ens comarcal. L’altre dia em
va venir a trobar tot amoïnat,
sense parar de repetir:

- L’hem cagat, em penso
que l’hem cagat...

Naturalment, em va
faltar temps per preguntar-li
en què i com l’havien
«cagat».

L’amic va sospirar i em
va relatar la magnitud de la
tragèdia

Va venir una delegada de
Barcelona tota tibada en el
seu vestit jaqueta. Després,
quan hi vam parlar, va
resultar que era una dóna
simpàtica i agradable. La
vam portar de visita per la
comarca: Sant Llorenç, la vall
d’Àger, la vall d’Artesa i, per
acabar, Balaguer.

La delegada al·lucinava
amb aquests paisatges que
tenim, sobretot ara, tan verds
i florits. No parava de
comentar que això semblava
Suïssa. També es va quedar
amb la boca oberta veient
els pantans ben plens i els
rius que baixaven cabalosos.

Per acomiadar-la la vam
convidar a un sopar amb
productes de les hortes de
la contrada, carn i aviram
locals, tot regat amb vinets
de la terra. La Delegada es
va emocionar per aquest
detallàs i ens va donar les
gràcies de tot cor, prometent-
nos que trametria els millors
informes sobre la nostra
comarca a Barcelona.

Quin desastre! -va
exclamar el meu amic
senyor X.

Vaig obrir la boca una
mica perdut i vaig insistir en
saber on hi veia la cagada en
tot plegat.

El xicot va afluixar la veu

i, duent-me a un lloc més
discret em va explicar:

- La dóna de déu, abans
de marxar, va comentar que
explicaria als companys de
la conselleria lo rica que és
la nostra comarca i la
quantitat d’aigua que hi raja
i hi sobra. Va deixar anar, de
bon rotllo, que tan de bo
tinguessin a Barcelona tot
aquest bé de déu d’aigua i
vegetació. I així, tan feliç,
se’n va anar, deixant-nos a
tots amb un mal de panxa
del quinze.

Se’m van posar els pels
de punta. Ara entenia allò de
la «Cagada».

- Però això és un
disbarat! -vaig reblar-. Per
cada any com aquest, en
tenim cinc de fatals. L’any
passat, a hores d’ara, no
havia nascut ni l’herba!

- Què m’has de dir! –va
replicar ell- Però aquests dels
despatxos van a pinyó. A la
que ens descuidem ja
estaran un altra vegada
desempolsant allò del
transvasament i tota la
pesca.

Vaig marxar amoïnat. Tot
plegat no era més que un
comentari caçat al vol, però
crec que val la pena estar
alerta i no baixar la guàrdia,
perquè qualsevol dia la cosa
pot anar de debò i potser, tan
de bo m’equivoqui, arribi el
dia fatídic en que puguem
passar el riu sense mullar-
nos els peus, i no pels ponts
precisament.

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

Desconegut senyor
C.G.A.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

No cal dir que he llegit
amb molta atenció la seva
carta. Em pot creure que li
faig molt cas a les
observacions fetes. En un
apart li puc dir, que fins i tot,
el trobo molt mesurat, i sols
això, ja dignifica les seves
lletres. Desitjo que trobi la
mateixa mesura i raó a la
meva resposta, que he de dir-
li no tindrà continuació ni
segones parts.

Fa molts anys, quan vaig
començar a col·laborar en el
Groc, encara que no creia
arribar als 305 articles fets,
em vaig fer un guió per no
repetir-me i no contradir-me.
En un punt hi vaig ficar no
ser “agradable” amb el
poder fos qui fos i procurar
ser independent i lliure. He
procurat ser-ho en la
capacitat que he tingut a
l’abast.

Certament el paper ho
aguanta tot com diu el Sr.
Roigé (per vostè citat), jo li
puc respondre que en un
hipotètic cas de que un dia
pugui ell ser alcalde, no
tindrà altre camí que fer que
ser molt adaptable amb els
números de la casa, i si no
pobret d’ell. En uns
moments en que fins i tot
els comptes bancaris han
obert interrogants
desconeguts i
incomprensibles, com es
pot pretendre exactituds que
des de fa anys mai s’han
pogut tenir? En unes

circumstàncies adverses
com les d’ara, què s’ha de
fer? Mirar que un dos estigui
ben fet o mal escrit no
sempre és humanament
possible, no oblidant  que
moltes prioritats no es
poden preveure, i potser s’ha
d’escriure tort per a fer la línia
recta.

Per l’endeutament
municipal no cal preocupar-
se massa si passa una mica
del legal permès (un 6,52%).
Pel que s’ha vist a la ciutat
de Lleida, per exemple, que
ha tardat quatre anys per
regularitzar un 33% que va
tenir en el seu dia. Per tant
jo que sóc un convençut de
que mai passa res en
aquesta Arcàdia del nostre
país, en que trontolla i res
canvia. En aquest meravellós
país en que es valora més
una fotografia del Zapatero
amb el Sr. Obama, que el
drama de molta gent d’estar
sense treball. Mai passa res.
Tot passarà i quan arribi el
moment, sense despentinar-
se tornaran a mentir tots els
polítics, sense diferències de
color, perquè no hem
d’oblidar apreciat senyor,
que els partits els han fet a
tots iguals, ja veu no penso
com vostè. Per tant és lògic
que el meu parer vagi essent
diferent al seu. Però el cert
és, que en tots els anys que
el Sr. Aguilà ha estat alcalde
de Balaguer, dic en tots, ni
un sol pressupost ha estat

del gust de l’oposició de
CiU, i ja veu on estan uns
i l’altre. Acabada per a mi
la resposta, si vol parlant
aprofitaré per encaixar-li
la mà.

I anant a un altre
tema d’actualitat qui
podrà oblidar al conseller
Saura. Si per Nadal la
seva companya Mayol es
cobria de glòria amb
l’arbre lluminós a força de
pedals, fent un ridícul
ben verd. Ara ell, l’home
de la llei i l’ordre ha fet
pagar a un altre la seva
errada de càlcul. Fent bo
aquell antic pensament
grec que diu “que la
contradicció és la mare
de tots els conceptes”.

Quan estaven a
l’oposició els comunistes
potser eren pobres però
eren feliços en el seu
somni utòpic. Una
vegada tastat el poder i la
calaixera que fa de
menjadora, amb nom
però sense cognom,
s’han reconvertit. Han fet
veure que deixaven el
roig en alguna golfa per
embolcallar-se amb
colorets de berbena. Tota
la culpa no és seva, els
vertaders comunistes no
ho havien d’haver
permès, coses de la vida.
Així uns estan contents
en l’escenari i els altres
feliços descansant de
tots els anys de lluita que
de res han servit.

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

www.revistagroc.com
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El cap de setmana del
18 i 19 d’abril, Àger tor-
narà a acollir la concen-
tració de vehicles antics,
que enguany arriba a la
seva 13 edició.

Ralli Àger 2009 està
organitzat conjuntament
per l’Ajuntament d’Àger
i el Club de Vehicles His-
tòrics de Lleida.

Els inscrits a la Troba-
da es concentraran el dis-
sabte al matí al càmping
Vall d’Àger i durant el
matí visitaran l’observa-

tori astronòmic i a la tar-
da tindran una visita gui-
ada al planetari, abans de
celebrar un sopar de ger-
manor en un restaurant
de la Vall.

La Trobada de Cotxes
antics per al públic co-
mençarà el diumenge a
partir de les 10,45 amb la
concentració de vehicles
al Port d’Àger on rebran
les plaques de participa-
ció, i cap al migdia seran
rebuts a la població
d’Àger per tot el públic as-
sistent.

Enguany, l’organitza-
ció ha previst el lliura-
ment d’un total de deu
premis, que  s’atorgaran
als vehicles més antics,
als vehicles millor restau-
rats, als més singulars i
als més esportius.

La Vall d’Àger acull una nova
edició de la Concentració de
Vehicles Històrics

Trobada de Vehicles històrics a Àger

La localitat d’Àger
acull una nova edició
de la Trobada de
Vehicles Històrics els
dies 18 i 19 d’abril

350 alumnes de 4t i 5è de primària
participen a la Fira de Jocs de Pati

La XVena edició de la Fira
de Jocs de Pati va reunir el
passat 27 de març, uns 350
alumnes de quart i cinquè de
primària dels diferents cen-
tres escolars de Balaguer.

La Fira va servir per a que
aquests alumnes recuperes-
sin una dotzena de jocs tradi-
cionals i polupars, com la rila,
el mocador, les curses de
sacs, l’anar a comprar, etc.
que gairebé ja s’han perdut
dels carrers i places de la nos-
tra ciutat.

la Fira de Jocs de Pati és
una activitat emmarcada
dins del Pla Municipal de Di-
nàmica Educativa.

Fira de Jocs de pati

Els alumnes van practicar diferents jocs
tradicionals gairebé oblidats, al pavelló polivalent

El pastisser Lluís Muixí presenta la
mona de Chiquilicuatre i de Wall.e

El mestre Pastisser Lluís
Muixí ha presentat com cada
any, la Mona de xocolata amb
les figures a tamany natural
del cantant Chiquilicuatre,
representant d’Espanya a
Eurovisió, l’any 2008, i del ro-
bot Wall.e, protagonista d’una
de les pel·lícules infantils
d’aquesta temporada, amb
més èxit a la cartellera.

Les mones estan exposa-
des a l’aparador de la pastis-
seria de la Plaça de la Sarda-
na. Mona del cantant «Chiquilicuatre» i de «Wall.e»
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Anuncis breus classificats

IMMOBLES

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

SE VENDE un patio de

450 m2, incluido casa.

Razón: 973446131.

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

PISOS en venda  a

Balaguer, c/ Cadi, 90 m2

1er pis, sense ascensor,

gran terrassa, 2on pis

sense ascensor. Telf:

687700990.

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

ES TRASPASSA pub a

Balaguer,llicència de

discoteca. Interessats tru-

car al tel: 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.

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

ALQUILO piso con

muebles a Balaguer. Muy

buen precio. Interesados

llamar al telèfono:

600402319.

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

PRECISO piso de alquiler

en Balaguer. Interesados

llamar al 619813038.

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

PIS EN VENTA, zona c/

Urgell, 65m2, 2 hab.,

menjador 21 m2, calefac-

ció, a/a, traster, ascensor.

Tres anys d’antiguitat. Es-

tat impecable. Amb op-

ció a mobles. Preu:

105.000 e. Raó telèfon:

686016074.

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

PIS EN VENDA a Bala-

guer, c/ Cadí, 180 m2, 2

entrades, una amb ascen-

sor. Telf: 687700990.

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

LOCAL en venda a

Balaguer, c/ Cadí, 140-

150 m2. Raó telèfon:

687700990.

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

DISPOSEM d’habitatges

d’entitats financeres, a

preu d’hipoteca. Interes-

sats demaneu informació

al telèfon: 607896071.

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

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. Telèfon per in-

formació: 600381763.

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

ES LLOGUEN pàrkings a

l’edifici HP Sanahuja, 36

de Balaguer. Referència

Cudós. Telèfon informa-

ció:973450555, Montse.

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

ES LLOGA pis a Bar-

celona, amb 3 hab., cui-

na independent, ascen-

sor. A prop de la parada

de metro Pubilla Cases i

del tranbaix. Preu: 650 e

mensuals. Raó telèfons:

973449036-680182565.

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

VENDA/LLOGUER pàr-

kings tancats al c/ Jaume

Balmes, 11. Raó telèfons:

973446161-629310479.

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

LLOGUER de cases, apar-

taments i pisos. Telèfon

informació: 607896071.

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

FINQUES RÚSTIQUES en

venda, terme de Vallfogo-

na de Balaguer, amb

vivenda, pàrking, cuina

d’estiu i una gran pisci-

na. Telf: 687700990.

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

ES VEN duplex a l’Av. Pa-

ïsos Catalans, de 150 m2.

Vistes al riu. Raó:

678954170-667476167.

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

pis dúplex a l’Av. Països Catalans
150 m2+terrassa+cuarto de 40 m2 al costat.

Tot amb vistes al riu. Oportunitat única.

ES VEN

Interessats trucar als tels.

 678954170-667476167.

VARIS

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

SE VENDE nevera de

butano, en buen uso, con

dos botellas de butano.

Bicicleta mountain bike

de aluminio en buen

estado. Grupo de luz, en

buen funcinamiento.

Compresor de aire pe-

queño, en buen estado.

Teléfono: 973450686.

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

VENC sofà llit, taula d’ or-

denador, cadira i estan-

teries. Raó: 620817088.

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

Per anuncis en aquesta

secció dirigir-se  a les nos-

tres oficines al c/ Sant Llu-

ís, 36-38 altell, al telèfon

973448273 o a la nostra

pàgina web:

www.revistagroc.com

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

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 d’in-

formació: 973221019-

610260221,   o visitant la

nostra pàgina web:

www.salutmentalponent.com,

associacio@salutmentalponent.com

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

MAGO-CLARIVIDENTE,

clarividencia, tarot, qui-

romancia, interpreta-

ción de los sueños, alta

magia, venta de rituales.

Pedir cita previa al

teléfono: 617999232.

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

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

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

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



23<<S E R V E I S

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

07,00 ÀGER finers

14.00 ÀGER dmres. i dv. lectius

17.00 ÀGER dill., dmart. i dij. lectius

17.50 LES Diari

18.05 LES 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 9 d’abril a les 8 de la tarda del 16 d’abril CLAVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 16 d’abril a les 8 de la tarda del 23 d’abril SALA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 23 d’abril a les 8 de la tarda del 30 d’abril MARCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Jacint Verdaguer, 19 baix. - BALAGUER

Tel. 973 447958

COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS
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