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Què en penseu?...

>>BALAGUER

La Fira-Mercat de Santa Llúcia
aplega milers de visitants

Els balaguerins nascuts el 1959
celebren el seu 50 aniversari
----------------------------------------- ----
>>COMARCA

L’Escola de Música porta les seves
Nadales per tota la comarca

La Noguera es volca amb molts
actes amb la Marató de TV3
----------------------------------------------
>>CULTURA

Concert de Nadal de l’Orfeó
Balaguerí el 26 de desembre

Una cantant coreana guanya el
Concurs Germans Pla de cant
----------------------------------------------
>>ESPORTS

El Balaguer guanya al camp del
Vilanova i empata amb el Cassà

El Cristec empata a la pista del
líder, el Cornellà (4-4)
----------------------------------------------
>>OCI

Tret de sortida de la Transsegre
2010, amb el concurs de dibuix

PORTADA

Nadal 2009

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

Som a les portes de tan-
car un any. Un any que ha
estat marcat per la crisi eco-
nòmica. Segons els sonde-
jos, la primera preocupació
dels ciutadans. Encara que
aquest tipus de crisi sigui la
que ocupa el primer lloc de
la jerarquia, a mi també em

preocupa i molt una altra
classe de crisi: la de valors.
Durant el 2009 hem tingut
un seguit d’exemples provi-
nents tant de la classe polí-
tica com de diferents àmbits
de la societat, del que podrí-
em anomenar tot s’hi val. La
llista de casos és tan llarga i
esfereïdora que prefereixo
no esmentar-la, perquè qui
més qui menys la coneix.
Tanmateix, permeteu-me,
amables lectors, que en

aquestes dates que tothom
es llança a demanar desitjos
per a l’any vinent, pugui tam-
bé expressar en aquestes
breus línies el meu. Que tots
i cadascun de nosaltres tin-
guem aquell moment per es-
coltar allò que ens diu la nos-
tra consciència i, si cal, esme-
nar, corregir o canviar allò que
no fem prou bé. Estigueu se-
gurs que serem molt més fe-
liços i, també, els altres ho
seran. BONES FESTES!

L’encesa de les llums de Nadal a Balaguer, el passat 4 de
desembre, va donar el tret de sortida a la campanya
nadalenca de la ciutat. Aquest fet simbòlic suposa l’inici,
principalment, de les compres de Nadal i dels retrobaments
familiars. Malgrat la crisi econòmica que està afectant el
país, aquesta festivitat s’està convertint, cada vegada més,
en un esdeveniment consumista.

Molta gent creu que el Nadal és una festa més comercial
que no pas religiosa. El Nadal és com una psicosi col·lectiva
abocada cap al consum, els llums i les paradetes ens
conviden a fer despesa. Tot i això, és una bona ocasió per
conservar les tradicions.

Els botiguers catalans van començar, el primer cap de
setmana de desembre, la campanya nadalenca amb
l’esperança de deixar enrere un any on la crisi ha estat difícil
per a gairebé tothom. La Confederació Catalana de Comerç
(CCC) espera reactivar una economia aturada en part perquè
la gent es fa enrere a l’hora de comprar. Les vacances de
Nadal i les rebaixes que les segueixen suposen per als
comerciants el 20 o el 25 per cent de tot el que facturen al
llarg de l’any. En aquest sentit, cal tenir en compte que
enguany el comerciant ha fet un gran esforç per buscar
bons productes, ajustar els marges de beneficis i oferir un
bon preu per animar la gent a comprar.

Segons preveu la CCC, els ciutadans gastaran de mitjana
aquest Nadal uns 850 euros en regals i menjar, tot i que
moltes famílies tenen previst reduïr el pressupost per
aquestes dates respecte els anys anteriors.

Bon Nadal i millor Any Nou 2010.

 Crisi nadalenca
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>> DIUMENGE dia 20

A les 18 h. Representació dels Pastorets
a càrrec del grup la SudaTeatre de
Balaguer. Preu: 6 e. Lloc: el Teatre.
A les 18.30 h. Ball amb el quartet musical
“Almas Gemelas” al Pavelló Molí de
l’Esquerrà. Preu: 6 e.

>> DISSABTE dia 26

A les 18.30 h. Ball amb el “Duo Al&Ma”
al Pavelló Molí de l’Esquerrà. Preu: 6 e.
A les 20.30 h. Concert de Nadal a càrrec
de l’Orfeó Balaguerí a l’Església del Sagrat
Cor. Preu: 5 e (socis  gratuït).

>> DIUMENGE dia 27

A les 10.30 h. Inauguració del Saló de la
Infància al nou pavelló. Horari de tots els
dies: de 10.30 a 13.30 h i de 16.30 a 20.00
h. El 31 tarda tancat i l’1 tancat tot el dia.
Preu: 2,5 e, per infant, abonament: 12 e.
De 10.30 a 11.30 h. Taller d’alimentació
saludable “Programa Thao”, tots els dies,
al Saló de la Infància.
D’11 a 13 h. Taller juvenil de màgia amb
Mags del Món. Edat entre 10 i  15 anys, al
Saló de la Infància.
De 12 a 21 h. Parc Aquàtic “De Nadal a
Reis”, a la Piscina coberta. Preu: 2,70 e
nens i 4,20 e adults.

>> DILLUNS dia 28

De 12 a 21 h. Parc Aquàtic de “Nadal a
Reis”. A la piscina coberta.
A les 17 h. Representació amb titelles
del conte: “Esmorzem amb la Marina, la
mandarina!!”. Edat: fins als 6 anys, al Saló
de la Infància.
A les 17 h. Taller de pastisseria, a càrrec
del mestre Pastisser Pepe Daza, adreçat
a nens i nenes de 8 a 15 anys, al Saló de
la Infància.

>>

Programació
De Nadal a Reis 2009-2010

Els Reis Mags d’Orient portaran la màgia
a tots els nens i nenes de Balaguer

L’arribada de Ses Mages-
tats els Reis Mags d’Orient,
és sens dubte, el moment
més esperat de tots els nens
i nenes de Balaguer i comar-
ca. El dia 5 de gener, a mitja
tarda, es respira màgia, ten-
dresa i l’espectació es va fent
més gran a mesura que pas-
sen els minuts. A partir de
les 6 de la tarda, el Passeig
de l’Estació s’omplirà de
gom a gom per tal de rebre a
Melcior, Gaspar i Baltasar
que un any més arribaran
amb el tren.

Davant de l’Estació els

 Després de rebre la visi-
ta de tots els nois i noies de
la ciutat, els Reis es retiraran
per a poder repartir tots
aquells regals i obsequis per
totes les cases de la ciutat.

Durant la Cavalcada, Ses
Magestats els Reis Mags
d’Orient i els patges reials
repartiran més de 300 quilos
de caramels.

La Cavalcada comptarà
un any més amb la col·-
laboració de Creu Roja de
Balaguer i comarca, els
membres del parc de Bom-
bers de Balaguer,  els de Pro-
tecció Civil de Balaguer i el
cos de la Policia Local.

Tots ells tindran cura de
la seguretat i que tot funcio-
ni bé durant el trajecte de la
Cavalcada de Ses Mages-
tats Reis d’Orient.

esperaran tres magnífiques
carrosses, il·luminades i de-
corades per a l’ocasió, que
l’organització de la Festa,
justament amb els patges
reials han previst per a
conduir-los, en cavalcada,
fins a la Plaça del Mercadal,
on seran rebuts per l’Alcal-
de de la Ciutat, i els milers
de nens i nenes que els po-
dran saludar, donar la carta
on s’hi expressen els desit-
jos de petits i grans, i fer-se
les fotografies i gravacions
de rigor, que quedaran pel
record.

Ses magestats els Reis Mags d’Orient

Els Reis arribaran amb el tren a partir de les 18,15
hores, i recorreran el Passeig de l’Estació fins a la
Plaça Mercadal amb unes carrosses espectaculars
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continuació DILLUNS dia 28

A les 18 h. Projecció de la pel·lícula
“Harry Potter i el misteri del Príncep”, al
Saló de la Infància. Edat recomanada: a
partir de 7 anys.

>> DIMARTS dia 29

De 12 a 21 h. Parc Aquàtic de “Nadal a
Reis”. A la piscina coberta.
Ales 18 h. Espectacle infantil “Reprís” a
càrrec del Teatre Móbil. Part de l’entrada
anirà destinada a la Campanya de Reis,
promoguda per Creu Roja. Lloc: al Saló
de la Infància.

>> DIMECRES dia 30

De 12 a 21 h. Parc Aquàtic de “Nadal a
Reis”. A la piscina coberta.
A les 18 h. Hora del Conte amb “El
Regal”, a càrrec de la Minúscula. Edat
recomanada: a partir de 3 anys, al Saló
de la Infància.

>> DIJOUS dia 31

A les 22 h. Sopar i ball de Cap d’Any
amb el grup Orquestral Mediterrània.
Sala de ball Molí de l’Esquerrà. Preu:
75 e per persona. Reserva de taules al
650399551.         >>

Espectacles infantils i projeccions de
cinema al parc de nadal a Reis

Taller de Màgia al Parc de Nadal

Durant els dies que du-
rarà el parc infantil De Nadal
a Reis 2009-2010, al pavelló
polivalent, la Sala d’Actes
d’aquest equipament acolli-
rà la projecció de diferents
pel·lícules infantils.

La primera projecció serà
el diumenge 27 de desem-
bre a partir de les 18 hores,
amb la pel·lícula “Cor de tin-
ta”.

“Harry Potter i el misteri
del Príncep” serà la segona
projecció, el dilluns 28 de
desembre a partir de les 6 de
la tarda, mentre que el dis-
sabte 2 de gener, li tocarà el
torn a “Doraemon i el regne
d’en Kibo”, també a les 6 de
la tarda.

El diumenge 3 de gener
a les 6 de la tarda, tindrà lloc
l’espectacle familiar amb la
ONG Mags del Món.

Diferents projeccions de cinema infantil i espectacles

s’aniran turnant durant els dies de celebració del parc

de Nadal a Reis 2009-2010
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>> DIVENDRES dia 1

A les 19 h. Concert de Cap d’Any. Concert
de sardanes amb la Bellpuig Cobla. Al
Teatre Municipal. Gratuït.

>> DISSABTE dia 2

D’11 a  13 h. Taller juvenil de màgia amb
Mags del Món, al Saló de la Infància. Edat
entre 10 i 15 anys.
D’11 a  13 h. Taller d’habilitats específi-
ques d’escalada al Rocòdrom i al Boulder
amb monitor especialitzat. Al pavelló
Molí de l’Esquerrà. Entrada gratuïta. Edat
recomanada: de 8 a 15 anys.
D’11 a  13 h. Campionat de Pro Evolution,
al Saló de la Infància. Edat entre 10 i 15
anys.
De 17 a  20 h. Taller d’habilitats
específiques d’escalada al Rocòdrom i al
Boulder amb monitor especialitzat. Al
pavelló Molí de l’Esquerrà.
A les 18 h. Projecció de la pel·lícula
“Doraemon i el regne d’en Kibo”, al Saló
de la Infància.

>> DISSABTE dia 3

D’11 a 13 h. Campionat de Pro Evolution,
al Saló de la Infància.
A les 18 h. Espectacle familiar amb Mags
del Món, ONG Solidària, al Saló de la
Infància.
A les 19 h. Concert  de Nines Solidàries,
al Teatre Municipal. Preu: 12 e, en
benefici de l’Associació de caràcter
assistencial, el casal infantil “L’Hora de
Déu”, del barri del Raval de Barcelona.

>> DILLUNS dia 4

D’11 a 13 h. Taller d’habilitats específi-
ques d’escalada al Rocòdrom i al Boulder.
Pavelló Molí de l’Esquerrà.
A les 17 h. Taller de pastisseria, a càrrec
del mestre Pastisser Pepe Daza, adreçat
a nens i nenes de 8 a 15 anys, al Saló de
la Infància.
De 17 a 20 h. Taller d’habilitats específi-
ques d’escalada al Rocòdrom i al Boulder.
Pavelló Molí de l’Esquerrà.

>>

Els tallers i els unflables, protagonistes
del parc de Nadal a Reis al pavelló

Des de l’àrea de festes
de l’Institut Municipal de
Progrés i Cultura de
Balaguer, s’està treballant en
l’organització d’un nou pro-
grama «De Nadal a Reis
2009-2010» amb un gran parc
infantil, tallers didàctics, te-
atre infantil, concerts, i com
a fi de festa, la gran Cavalca-
da dels Reis Mags d’Orient.

Els actes van començar
el passat diumenge 20 amb
la representació de l’obra Els
Pastorets, a càrrec de la
Suda, al Teatre Municipal.

Del 27 al 31 de desembre
i del 2 al 4 de gener, el nou

pavelló polivalent d’Inpacsa
acollirà el gran parc infantil,
amb inflables, el futbolí
humà, etc.

Atraccions per a totes les
edats de 2/4 d’11 del matí a
2/4 de 2 del migdia i de 2/4
de 5 a les 8 de la tarda.

Una part del pavelló es-
tarà destinat als tallers didàc-

Tallers al parc de Nadal

tics de manualitats, i d’habi-
litats, com una gran pista
d’escalextric, taller d’escacs,
i tallers de tennis taula, fut-
bolí i la possibilitat de prac-
ticar diferents esports de
pista, en l’àrea esportiva del
Saló de la Infància d’en-
guany. Així com el sector de
la biblionadal, ludoteca,
videoteca i l’Hora del Conte,
que per setè any consecutiu,
es portarà al parc infantil.

El preu de l’entrada serà
de 2,5 euros durant tot el dia,
tot i que els que vulguin es
podran treure l’abonament
per tots els dies, de 12 eu-
ros.

Els acompanyants dels
nens i nenes,  podran gaudir
d’un servei de bar cafeteria
al mateix recinte del pavelló
polivalent, mentre els més
menuts gaudiran de les mol-
tes activitats programades
per passar les vacances.

Parc de Nadal a Reis

Diferents tallers
didàctics i activitats
esportives podran
realitzar-se durant tots
els dies al Parc de nadal
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continuació DILLUNS dia 4

A les 18 h. Visita dels personatges de
Disney i els Pallassos de tota la vida, a
càrrec del grup la Suda de Teatre, al Saló
de la Infància.
A les 19.30 h. Lliurament dels premis del
Concurs de Dibuix de Nadal, al Saló de la
Infància.

Últim dia del Saló de l’Infancia de Nadal
a Reis 2009-2010.

>> DIMARTS dia 5

Cavalcada de Reis

A les 18.15 h. Arribada de Ses Majestats
els Reis d’Orient, Melcior, Gaspar i
Baltasar, amb el tren de la Pobla, a
l’estació de Trens de Balaguer.
Recorregut de la cavalcada amb
carrosses pels carrers Noguera Pallaresa,
Passeig de l’Estació, Pont Nou i Plaça del
Mercadal.
A les 19 h. Rebuda per part de l’alcalde
de la ciutat, a la Plaça del Mercadal i
parlament dels reis. Tot seguit els reis
mags d’Orient recolliran les cartes de tots
els nens que vagin a rebre’ls.

Diferents tallers de màgia, pastisseria
i malabars al pavelló polivalent

Taller de pastisseria de l’any passat

El parc de Nadal d’en-
guany es caracteritza per la
gran varietat d’activitats que
els més joves poden trobar
al pavelló polivalent, des dels
inflables, passant pels dife-
rents tallers didàctics, fins
arribar a la pràctica dels dife-
rents jocs i esports presents
al parc, com són el tennis
taula, el futbolí, el futbol, el
bàsquet, els campionats
d’escalextric,  els escacs, etc.

Però també cal destacar
la programació de diferents
espectacles infantils que es
faran al Teatre Municipal i al
mateix pavelló.

Durant tots els dies del
parc, a més de les atraccions
infantils hi haurà tot un se-
guit de tallers i cursos pels
interessats, entre els que cal
destacar el taller de màgia i
el de pastisseria.

Les diferents entitats de Balaguer col·laboren amb
el parc, organitzant diferents tallers i cursos
culturals i d’oci amb una gran acceptació
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Santa Llúcia va reunir milers de
visitants i més de 50 parades

Un any més la ciutat de
Balaguer va celebrar el tradi-
cional Mercat de Santa
Llúcia el passat dissabte dia
5 de desembre, amb un ple
absolut tant de parades, en-
guany ha estat l’edició amb
més quantitat, superant les
56 com de públic assistent,
on milers de persones van
visitar els diferents carrers
del mercat.

Els firaires van mostrar
la seva satisfacció en
celebrar aquest mercat
aprofitant el pont de la
Puríssima ja que la gent es
mou molt i aprofiten
aquests dies per fer les
compres nadalenques.

Entre els productes que
es podien comprar
destacaven les tradicionals
figures del pessebre, els
dolços, els vins i els

Més de 56 parades van atreue a petits i grans

La coincidència amb el Pont de la Puríssima va fer
que molta gent visités la Fira-Mercat nadalenca que
acull el carrer d’Avall, al cor del Centre Històric

formatges artesans... molt
propis en aquests mercats
nadalencs.

També, un altre acte
important i molt visitat fou
l’arribada del Patge Reial per
tal de començar a recollir les
cartes dels nens més
matiners.

Enguany, com a novetat,
Mà oberta va celebrar els
seus actes solidaris en
aquesta Fira de Santa Llúcia,

al matí organitzant la
Tradicional «Operació
Moneda» i per la tarda, el
Festival Mà Oberta, amb
l’espectacle «Tot hi cap».

Per la tarda va tenir lloc
un Cercavila Itinerant
“Tomba-Tomba pastorets”
que va anar passant per tot
el mercat, i va fer gaudir com
mai a tots els visitants, tan
els més petits de la casa com
els grans.

El Patge Reial va recollir les cartes dels nens
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Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 973 448 332

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER
Bones

Festes!!

Festa-homenatge dels balaguerins i
balaguerines nacuts l’any 1959

Els balaguerins i bala-
guerines nascuts l’any 1959
celebraren els 50 anys el pas-
sat diumenge,durant tot el
dia, amb moltes activitats. La
festa va començar amb un
esmorzar de germanor al
vestíbul de l’ajuntament i
una recepció oficial de l’al-
calde de Balaguer. La recep-
ció va acabar amb el lliura-
ment d’un obsequi per part
de l’ajuntament.

El programa seguia amb
la visita a l’arxiu i el museu.
Posteriorment, el grup aniria
a fer una plantada d’un arbre
al marge del riu Segre i  la
festa acabaria amb un gran
dinar de germanor.Balaguerins i balaguerines nascuts l’any 1959

Mà Oberta celebra l’Operació moneda
i un festival infantil al Mercadal

Mà oberta va celebrar els
seus actes solidaris durant
el passat dissabte 5 de de-
sembre, coincidint amb la
Fira de Santa Llúcia, al matí
organitzant la Tradicional
«Operació Moneda» al Pas-
satge Gaspar de Portolà, just
a l’entrada de la Fira i per la
tarda, substituint la Marxa de
la Solidaritat, celebrant el
Festival Mà Oberta, amb l’es-
pectacle Infantil «Tot hi cap»,
a la Plaça del Mercadal, amb
molt assistents.

La festa es va celebrar el passat diumenge i van
visitar el Museu de la Noguera i l’Arxiu Històric

Un homenatge més
que merescut és el que va
rebre, el passat 4 de de-
sembre, la senyora Maria
Pericón que celebrava els
seus 100 anys en un dia
ple d’emotivitat per ella i
la seva família.

La Maria, que gaudeix
d’una salut excepcional,
va estar acompanyada en

tot moment per la seva
filla, el seu gendre i la resta
de la família que va voler
estar al seu costat en un
dia tan especial.

També, des del Casal
li van oferir una petita
mostra de les diferents
activitats que coordinen,
com ara una ballada de
sardanes, amb la colla
Castell Formós, un
concert de música
catalana, amb la Coral del
Casal i unes havaneres
amb el grup d’havaneres
l’Or de la Noguera, tots ells
integrants de l’associació
de la Gent Gran de la
Noguera.

Homenatge a la balaguerina
centenària Maria Pericón, al
Casal de la Gent Gran

Un moment de l’homenatge

L’Alcalde Miquel
Aguilà va assistir a
l’acte i va lliurar una
placa commemorativa
de l’acte

El festival infantil va aplegar un nombrós públic
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L’escola Gaspar de Portolà organitza un
esmorzar saludable per als alumnes

El passat 27 de novem-
bre, els alumnes d’Educació
Infantil de l’escola Gaspar de
Portolà, van realitzar el taller
“l’Esmorzar saludable”, acti-
vitat inclosa dins del Pla de
Dinàmica Educativa i a la ve-
gada emmarcada dins del
programa Thao.

Un equip d’infermeres
del CAP de Balaguer van ex-
plicar als alumnes, la impor-
tància de realitzar un esmor-
zar saludable abans d’iniciar
la seva tasca escolar. Els
alumnes van confeccionar
una gran piràmide dels ali-
ments, així aprenent a men-
jar sa i aprendre la millora
d’hàbits alimentaris.Esmorzar saludable a Gaspar de Portolà

Joan Maria Molins tanca el cicle de
sopars-col·loqui amb els líders locals

El representant a l’Ajun-
tament i president del partit
Popular a Balaguer, Joan
Maria Molins va tancar el ci-
cle de sopars-col·loqui, orga-
nitzat pel Cercle de Promo-
ció Econòmica de Balaguer
i la Noguera, debatent sobre
temes d’actualitat de la nos-
tra ciutat.

Durant aquest cicle han
intervingut Miquel Aguilà,
Josep Maria Roigé, Anna
Torres, Josep Maria Escoda
i Joan Maria Molins.

L’activitat està emmarcada dins del programa Thao,
per tal de prevenir l’obesitat infantil

En el seu 11è aniver-
sari, la passada setmana
va tenir lloc una jornada
de portes obertes del
Centre de dia de Salut
Mental de Balaguer amb
l’objectiu de donar-lo a
conèixer a la ciutadania.

Per començar , la psi-
còloga del Centre va do-
nar la benvinguda a tots
els assistents, bàsica-
ment familiars i amics,
així com també a l’alcal-
de de Balaguer, Miquel

Aguilà i la regidora de Ser-
veis Socials, Montse Ser-
ra i va presentar l’equip
professional del centre,
integrat per una auxiliar
d’infermeria, una terapeu-
ta, una psicòloga i un psi-
quiatre, els quals treballen
amb un gran entusiasme.

També van explicar a
tots els assistents, tot el
programa de rehabilitació
que s’ofereix al centre així
com també els tallers i ac-
tivitats que s’hi duen a ter-
me, entre les quines des-
taquen activitats
cognitives, de
psicomotricitat, tallers
d’habilitats per a la vida
quotidiana, i maneig do-
mèstic, de gestió social,
programa psicoeducatiu
de salut mental, etc.

Una jornada de portes
obertes del Centre de Dia de
Salut Mental de Balaguer

Jornada de portes obertes

El Centre de dia de
Salut mental de
Balaguer presta els
seus serveis des de fa
11 anys

Joan Maria Molins en el darrer sopar-col·loqui
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L’Hospital Jaume d’Urgell i el Centre de
Salut Mental visiten el zoo de Barcelona

L’Associació de co-
merciants Balaguer 2021,
va presentar un any més,
la campanya de Nadal
“Un Nadal ple de re-
gals… comprant a
Balaguer!” amb l’assistèn-
cia del president, Albert
Coma, membres de la

junta, i l’alcalde de
Balaguer, Miquel Aguilà.

Les butlletes podran
dipositar-se a cada
comerç adherit a la
campanya i el sorteig
tindrà lloc el dia 4 de
gener al mateix local de
l’associació.

Presentació de la campanya
de Nadal dels comerciants

Presentació de la campanya comercial

Visita al zoològic de Barcelona

El grup de pacients de la
Planta de Psiquiatria de
l’Hospital Jaume d’Urgell de
Balaguer, juntament amb
els usuaris del Centre de Dia
de Salut Mental van fer una
sortida el passat 10 de no-
vembre per visitar el zoolò-
gic de Barcelona.

El sentit de la visita no
era altre que gaudir d’una ac-
tivitat lúdica, educativa i de
sensibilització vers els ani-
mals salvatges, gràcies al
Departament d’Educació del
zoo, que té com a objectiu el
intentar que els visitants, en-
tenguin, apreciïn, respectin
i estimin els animals.

La sortida va resultar in-
teressant i molt amena, gau-
dint tots junts, d’una activi-
tat normalitzadora en un en-
torn comunitari, atractiu i
motivador.

La visita al zoològic de Barcelona dels pacients
dels dos centres, tenia un objectiu lúdic i educatiu
per la sensibilització vers els animals salvatges
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Taula rodona sobre el canvi climàtic,
un repte i una oportunitat de futur

Sota el títol «Canvi Cli-
màtic, un repte i una oportu-
nitat de futur», el passat di-
jous 10 de desembre es ce-
lebrà una taula rodona col·-
loqui a la sala de l’Ajunta-
ment.

L’objectiu era posar de
relleu el lideratge de la Unió
Europea en la lluita contra el
canvi climàtic i el paper
fonamental dels ens locals,
la societat civil i del sector
econòmic per fer front a
aquest fenomen.

Les ponències van anar
a càrrec de Susanna Borrás,
Professora de Dret Interna-
cional i de Isabel Junquera,
consultora socioambiental.Col·loqui sobre el canvi climàtic

Taula informativa a Balaguer en motiu
del dia Internacional de la SIDA

El passat 28 de novembre
l’Agrupació Joventut Socia-
lista de Balaguer amb la col·-
laboració de l’Associació
Antisida de Lleida van mun-
tar un estand informatiu al
Mercadal per tal d’informar
a la ciutadania sobre aques-
ta malaltia. A banda de re-
partir diferent material sobre
aquesta temàtica, també es
va aprofitar l’afluència de
públic per tal de demanar
donatius i entregar els tradi-
cionals llaços vermells.

Organitzada per la Diputació, l’Ajuntament, la
Secretaria per la Unió Europea i Europe Direct

Àgape, Aliments So-
lidaris de la Noguera és
un projecte solidari que
per primera vegada a
Balaguer aplega instituci-
ons públiques i entitats
privades de la comarca
per treballar de manera
conjunta i coordinada en
l’àmbit de l’assistència
social.

El projecte unifica els
esforços de les
institucions i entitats
participants i evita la
duplicitat de serveis.

D’una banda,
coordina les gestions en
el seguiment dels usuaris
de tots els serveis
d’atenció social de
Balaguer.

D’altra banda, permet
la gestió centralitzada de
tots els recursos
provinents de les
donacions personals, les
donacions que recull
Càritas a través de les
escoles, els aliments
excedents de la Unió
Europea gestionats pel
Banc d’Aliments de Lleida,
i les aportacions de
comerços i empreses que
gestionaran la delegació
de Balaguer de la Cambra
de Comerç de Lleida i
l’Associació de
Comerciants Balaguer
2021.

Presenten el programa social
Àgape, d’aliments solidaris
per la comarca de la Noguera

Presentació del programa social Àgape

El programa social
unifica els esforços
que fan les diferents
institucions públiques
i privades

Taula informativa anti SIDA
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L’Escola Municipal de Música porta el
Bus de les Nadales per tota la comarca

L’Escola Municipal de
Música ha organitzat per se-
gon any consecutiu, el Bus
de les Nadales gràcies a la
col·laboració de la Caixa,
l’Ajuntament de Balaguer i
el Consell Comarcal de la No-
guera.

Pels voltants de Nadal és
habitual que un grup
d’alumnes del centre, entre
12 i 16 anys, els que cursen
estudis de Nivell Professio-
nal de Música, es desplacin
a diferents residències
geriàtriques de la comarca
per tal de realitzar uns breus
concerts de nadales en
format coral i instrumental,
per tots els avis.El Bus de les Nadales l’any passat

La Llar de Jubilats de la
població noguerenca de
Bellcaire d’Urgell ha estat
pionera en fer un curs d’esti-
raments destinat a homes.

Les dones, en canvi, ja
és el tercer any que es
beneficien d’aquesta
activitat que enguany ha
estat dirigida per l’infermera
del municipi, Núria Amorós.

Aquest curs ha tingut
una participació de més de
50 persones, practicant
aquesta activitat.

Els joves músics van recórrer el passat dissabte
totes les residències geriàtriques de la Noguera

Dins el pla d’extensió
dels serveis de comu-
nicacions electròniques
Catalunya Connecta, i
més concretament en el
marc del Noguera
Connecta, s’ha procedit a
la instal·lació d’una torre
de telecomunicacions a la
població de les Avellanes
i Santa Linya.

La construcció consta
d’una estructura
metàl·lica de 20 metres
d’altura i d’una caseta

prefabricada. La nova
torre s’ha ubicat a l’àrea
de Tartareu i donarà
cobertura de Banda
Ampla Rural, televisió
digital terrestre (TDT) i del
servei d’emergències 112
als nuclis d’Alberola i
Tartareu.

El Noguera Connecta,
que és el nom que rep el
pla d’extensió dels serveis
de comunicacions
electròniques de la
comarca, suposa una
inversió de 7,5 milions
d’euros fins al 2010 i
inclou un total de 119
actuacions per dotar de
telefonia mòbil, internet
de banda ampla i TDT tots
el nuclis de població que
tinguin més de 50
habitants.

Nova torre de comunicacions
de Banda Ampla Rural per
Alberola i Tartareu

Torre de comunicacions a Tartareu

La torre ubicada a
Tartareu donarà
cobertura de banda
Ampla Rural a
Alberola i Tartareu

Participants al curs d’estiraments a Bellcaire

Curs d’estiraments a la Llar del Jubilat
de la població de Bellcaire d’Urgell
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El Centre d’Observació de l’Univers
recapta fons per La Marató de TV3

L’Associació de dones
La Clau de Menàrguens va
organitzar una sèrie d’ac-
tivitats per la Marató de
TV3.

Una de les activitats
es va fer el dia 29 de no-
vembre, un concert amb

la coral Maicnt i amics de
l’Art de Lleida a l’Església
parroquial. La recaptació
va ser de 619 e. L’altra ac-
tivitat va ser una xerrada
sobre aquestes malalties
a càrrec de la metgessa,
Teresa Roig.

Menàrguens organitza actes
per La Marató de TV3

Menàrguens amb La Marató de TV3

Demostracions al Centre d’Observació de l’Univers

El Centre d’Observació
de l’Univers d’Àger, va reco-
llir un total de 1.600 euros per
a La Marató de TV3, gràcies
a la presència d’uns 400 visi-
tants que van passar per les
seves instal·lacions, durant
el passat diumenge 13 de
desembre.

D’altra banda, l’Associa-
ció de Dones de la Vall
d’Àger també van col·laborar
en aquesta festa de la soli-
daritat, recollint  800 euros
en el berenar solidari orga-
nitzat al mateix equipament

del Centre d’Observació de
l’Univers. El Consorci del
Montsec per tal de recaptar
fons i col·laborar amb La
Marató de TV3 va aplicar per
a l’ocasió la tarifa reduïda,
que era de 4 euros.

En el transcurs de la
jornada festiva coorganit-

En total a Àger es van
recaptar 2.400 euros per
La Marató de TV3, entre
el COU i l’Associació de
Dones de la Vall

zada pel Centre d’Obrserva-
ció de l’Univers i l’Asso-
ciació de Dones de la Vall
d’Àger, es van fer diverses
sessions de planetari, així
com diferents tallers
d’experiments a càrrec del
físic i també col·laborador de
TV3 Dani Jiménez.
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El Gimnàs Punt d’Esport de Balaguer
recapta 2.070 euros per La Marató

El passat cap de set-
mana, el Teatre Municipal
es va omplir de gom a
gom per veure el festival
nadalenc de l’Escola Mu-
nicipal de Gimnàstica Rít-
mica, en el que els joves
gimnastes van mostrar
les seves habilitats da-

vant del nombrós públic
assistent.

Cal dir que tots els di-
ners que es van recaptar
en concepte d’entrada al
festival s’han destinat a
La Marató de TV3, desti-
nada a les malalties mi-
noritàries.

El festival de gimnàstica
rítmica omple el Teatre

Festival de Gimnastica Rítmica

Van participar més de dues-centes persones

La iniciativa del Gimnàs
Punt d’Esport, la regidoria
d’esports de l’Ajuntament
de Balaguer i Dossier P&M,
de fer una jornada oberta
amb diferents demostraci-
ons esportives i la possibili-
tat de practicar alguns dels
esports en el gimnàs durant
12 hores consecutives van
donar els seus fruits, el pas-
sat dissabte 12 de desem-
bre, i amb la participació de
més de dues-centes perso-
nes. Es van recaptar un total
de 2.070 euros que han anat
a parar a La Marató de TV3
dedicada a l’investigació de
les malalties minoritàries.

Els organitzadors es
mostraren molt satisfets pel
resultat, en aquesta edició,
la tercera consecutiva, i que
cada any va a més, gràcies a
la gran participació.

La iniciativa celebrada el passat dissabte 12 de
desembre, comptava amb el suport de l’Ajuntament,
Dossier P&M i diferents centres col·laboradors
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Milers de visitants a la Fira d’Àger de
productes artesans i del Montsec

La Fira d’Àger de produc-
tes artesans i del Montsec,
celebrada el passat diumen-
ge 6 de desembre, va acollir
més de vuit mil visitants i
una setantena d’expositors
d’arreu de les comarques ca-
talanes.

Aquest fet demostra la
plena consolidació d’un cer-
tamen firal en una vall, que
tot i tenir poca població,
sempre s’ha caracteritzat pel
seu fort dinamisme, tant cul-
tural com econòmic.

Durant tot el matí, els
visitants van poder adquirir
els productes típics de la

vall, com l’oli, els torrons,
les ametlles garapinyades,
els embotits i formatges, el
vi i la mel, entre altres pro-
ductes típics de les fires na-
dalenques, com les figures
de pessebre, i altres estris
ornamentals i per regal en
aquestes dates senyalades.

A part de poder visitar i

Fira d’Àger

comprar els diferents pro-
ductes, els visitants van po-
der gaudir d’una Mostra
d’antics oficis tradicionals
com ferrers, ceramistes i
d’altres que recordaran als
més grans i ensenyaren als
més joves com es treballava
ara fa unes dècades.

Els visitants de la Fira
també van poder, fer la visi-
ta a l’antiga Farmàcia
Montardit, que obre cada any
les seves portes durant la
Fira, i que fou tancada defi-
nitivament durant la Guerra
Civil, ara fa uns 70 d’anys.

La Fira d’Àger, ja va inici-
ar-se el dissabte amb dife-
rents activitats lúdiques i
culturals que estan organit-
zades per l’Ajuntament
d’Àger, i que fan també que
la Fira sigui un acte més im-
portant, any rera any, a part
del nombrós públic assis-
tent.

Fira d’Àger

Els visitants van poder
gaudir d’una exposició
de productes artesans i
una Mostra d’Antics
Oficis durant la Fira

Presentació del llibre “La
Sentiu, un passeig en el
temps” de Mario Gené

Mario Gené és lautor del llibre

L’historiador
medievalista Flocel
Sabaté va ser
l’encarregat de
presentar el llibre

La pèrdua i desaparició
del patrimoni documental
de la Sentiu de Sió, tan
municipal com parroquial,
fruit dels esdeveniments
viscuts en el transcurs de
la Guerra Civil van fer
realment difícil la recons-
trucció de bona part de la
seva història. Amb la ferma
voluntat d’omplir el buit
que suposava una histo-
riografia local inexistent, es
va presentar el passat
diumenge dia 20, l’obra

«La Sentiu, un passeig
en el temps» , de Mario
Gené Amorós, antropò-
leg i historiador local.

L’acte el va presidir
l’Il·lustre Sr. Jaume
Gilabert i Torruella, Presi-
dent de la Diputació de
Lleida, presentant el
llibre el Dr. Flocel Sabaté
Curull, Catedràtic d’His-
tòria Medieval de la
Universitat de Lleida,
que juntament amb
l’autor van donar a
conèixer el seu con-
tingut a tots els assis-
tents. L’obra ha estat
publicada en el marc de
la Col·lecció Viles i
Ciutats de la Fundació
Pública de l’Institut
d’Estudis Ilerdencs de la
Diputació de Lleida.
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La Diputació ha organitzat el “I Cicle
de cinema per la igualtat”

El grup teatral La
SudaTeatre de Balaguer
ha recuperat l’escenifica-
ció de l’obra nadalenca
“Els pastorets” d’en
Josep Maria Folch i Tor-
res.

La primera de les re-

presentacions de la tradi-
cional obra va fer-se el
passat diumenge 20 de
desembre, i la segona i úl-
tima es farà aquest diu-
menge 27 a partir de les 6
de la tarda, al Teatre Mu-
nicipal de Balaguer.

La Suda Teatre recupera “Els
Pastorets” al Teatre Municipal

Els Pastorets

Presentció del Cicle de cinema per la igualtat

La Diputació de Lleida ha
presentat el «I Cicle de
cinema per la igualtat» que
és un projecte que
s’emmarca dins del
programa de la Xarxa
d’Agents Locals d’Igualtat
de la Diputació de Lleida i el
Departament de Treball i està
promogut pels ajuntaments
d’Alpicat, Balaguer i Lleida i
el Consell Comarcal del
Segrià.

Les projeccions tenen
com a objectiu sensibilitzar
la població en temes

d’igualtat d’oportunitats
entre dones i homes.

Aquest cicle, que s’ha
desenvolupat entre l’11 i el
20 de desembre, ha comptat
amb un total de 12
projeccions distribuïdes
entre els JCA Cinemes
d’Alpicat, el Teatre Principal

de Lleida i la sala d’actes de
l’Ajuntament de Balaguer.

El cicle de cinema ha
inclòs  quatre pel·lícules de
diferent temàtica com són:
«En tierra de hombres», «Las
chicas de la lenceria», «Sin
reservas» i «Million dollar
baby».

Lleida, Balaguer i
Alpicat han acollit
aquest cicle per
promoure la igualtat
entre dones i homes
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La coreana Je Ni Kim guanya el Concurs
internacional de cant Germans Pla

El proper 26 de de-
sembre, l’Orfeó Balague-
rí oferirà el seu tradicio-
nal Concert de Nadal a
l’església de Sant
Domènec a partir de les 8
del vespre.

El concert consisteix
en dues parts. En la pri-

mera oferiran diferents
peces de música popular,
sardanes i havaneres,
mentre que en la segona
part, l’Orfeó Balaguerí in-
terpretarà alguns frag-
ments del Messies de
Händel dirigits per
Enriqueta Tena.

Concert de Nadal de l’Orfeó
Balaguerí a Sant Domènec

Orfeó Balaguerí

Je Ni Kim, va guanyar el Concurs Germans Pla

La coreana Je Ni Kim va
ser la guanyadora del 5è Con-
curs Internacional Germans
Pla Ciutat de Balaguer.
Aquesta cantant, actual-
ment, està cursant els seus
estudis de cant a l’Escola de
Milà.

El segon premi va
recaure sobre el tinerfeny
Juan Antonio Martín que ha
cursat els estudis de cant a
Múrcia.

El tercer premi va estar
compartit entre  Cecília
Aymí, una tortosina que va
cursar els estudis de cant al
Conservatori Superior de
Música del Liceu i el coreà
Young Kun Jang que
actualment cursa els seus
estudis de cant a Itàlia.

Hi va haver un premi
extraordinari pel gironí Xavier
Mendoza.

El Concurs va celebrar-se el passat 8 de desembre
al Teatre Municipal de Balaguer amb la participació
de més de 20 participants d’arreu del món
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Centre Mèdic Pere III

Av. Pere III, número 10, entresòl. Balaguer

Centre Mèdic Pere III

Av. Pere III, número 10, entresòl. Balaguer

Dr. Antoni Santamaria
Ginecologia i obstetricia - Tel. 666 153 307
Visites dimecres matí a hores convingudes

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

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 !

La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres

L’escriptora i periodista
asturiana Ángeles Caso ha
guanyat, amb aquesta
obra, el Premi Planeta
d’enguany. El tema
principal de la novel·la és
la immigració. A “Contra el
viento”, l’autora ens relata
la història de Sao, una noia
de Cap Verd que emigra
cap a Portugal i Espanya
fugint de la misèria i amb
l’objectiu de construïr-se
una vida millor. Malgrat el
canvi d’escenari, la vida
continua maltractant-la.
Acostumada a lluitar, Sao
travarà amistat amb una
dona espanyola plena
d’inseguretats. Entre totes
dues neix un vincle
indestructible que les
tornarà fortes. Commove-
dora història d’amistat
entre dues dones de mons
totalment oposats.

El racó del poeta

Contra el viento
Autor: Ángeles Caso
Gènere: Novel·la

Contrabandistes de la
llibertat
Autor: Assumpta Montellà
Gènere: història

La historia de la
manzana roja
Autor: Jan Lööf
Gènere: Infantil (+6)

Hi va haver un temps
en què travessar els
Pirineus es va convertir,
per a molts, en sinònim
de llibertat. Durant la
Guerra Civil eren espa-
nyols que fugien, mentre
que durant la Segona
Guerra Mundial van ser
famílies jueves i refugiats
dels països ocupats pels
alemanys, com França,
Polònia, Bèlgica o Holan-
da, els que van travessar
les muntanyes en unes
condicions duríssimes de
fred, gana i cansament
per entrar a Espanya
fugint de la persecució
nazi. Els passadors eren
catalans exiliats o bé na-
dius del Pirineu que mal-
vivien en terres de fronte-
ra que van fer possible  la
llibertat de molts, fent de
contrabandistes.

El protagonista com-
pra una poma però el
venedor l’enganya i li’n
dóna una de plàstic dient-
li que, si espera uns dies,
madurarà. L’home torna al
seu apartament i deixa la
poma a l’ampit de la
finestra sense imaginar-se
què passarà a partir
d’aquell moment, ja que al
despertar-se de la
migdiada s’adonarà que
han passat moltes coses.

Kalandraka recupera
una història del suec Jan
Lööf publicada origi-
nalment l’any 1974. Una
història en què els lectors
hauran de posar-hi el cinc
sentits perquè les il·lus-
tracions ens mostren més
del que sembla a primer
cop d’ull. Llibre ideal per
compaginar lectura i dibuix
en el seu aprenentatge.

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

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

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

Indesinenter
L’infància i jo

Després de veure’t,
divina infància...
símbol del bé,
encís total,
lluenta pell,
puresa als llavis...
Després de veure’t a tu...
petitesa enamorant,
somriure únic,
perfecta perfecció...
Després de veure’t,
dolç absolut,
bellesa en sí,
flor inefable...
Després de veure’t,
segueixo mirant-te a tu.
Després de veure’t,
divina infància,
dir res no sé,
dir res no vull.
Només parlant,
tinc por que la distància
encara més llarga es fés
i no goso dir-te res,
perquè tot sigui com ara.
Si fos tal com tu ets,
divina infància...
quina gràcia, quin plaer!

www.revistagroc.com
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La Bellpuig Cobla oferirà el tradiconal
Concert de Cap d’Any al Teatre

Diferents alumnes de
l’Escola de Dansa Montse
Miret de Balaguer van
participar el passat cap de
setmana en un ball con-
junt a la Plaça Víctor
Siurana de Lleida, en una
iniciativa de la Federació
Catalana de Ball Esportiu,

per tal de recaptar fons
per La Marató de TV3
destinada a les malalties
minoritàries.

L’Escola de Dansa
Montse Miret va partici-
par a l’acte, juntament
amb d’altres escoles de
dansa de la província.

L’Escola de Dansa Montse

Miret amb La Marató de TV3

Escola de Dansa Montse Miret

Bellpuig Cobla

El proper divendres, 1 de
gener, la Bellpuig Cobla serà
l’encarregada d’iniciar el nou
any musical, amb un con-
cert de música catalana, al
Teatre Municipal de
Balaguer.

Com ja és habitual, la
Bellpuig Cobla ofereix un
concert emotiu, el concert
de Cap d’Any, amb sardanes
i peces musicals tradicionals
catalanes.

L’entrada al concert de la
Bellpuig Cobla costarà 3 eu-
ros i el concert nadalenc co-
mençarà a partir de les 7 de
la tarda.

D’altra banda, el dissab-
te 26 de desembre, i a l’es-
glésia de Sant Domènec de
Balaguer, l’Orfeó Balaguerí
oferirà el seu tradicional con-
cert de Nadal, a partir de les
8 del vespre.

El concert començarà a les 7 de la tarda, al Teatre
Municipal, el proper divendres 1 de gener, donant la
benvinguda al nou any 2010
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Classificació

Tercera Divisió

1. Hospitalet ............. 39

2. Reus ...................... 34

3. Santboià ................ 33

4. Cornellà ................ 31

5. Prat ........................ 29

6. Amposta ............... 28

7. Manlleu ................. 27

8. Lllagostera ........... 26

9. Europa ................... 26

10. Castelldefels ...... 23

11. Palamós .............. 22

12. Balaguer ............ 21
13. Vilanova .............. 20

14. Benavent ............ 20

15. Pobla Mafumet .. 17

16. Rapitenca ........... 16

17. Premià ................ 13

18. Blanes ................. 13

19. Olesa ................... 12

20. Cassà .................. 12

Propers encontres

03/01/2010 --  17h
Camp Municipal

de Balaguer

Balaguer| Cornellà
-------------------------------------

10/01/2010  --  17h
Camp Municipal

de Balaguer

Balaguer| Reus

Golejadors del

C.F. Balaguer

1. Genís Soldevila . 5
2. Iban Parra ........... 4
3. Carlos Romero .. 4
4. Ermengol Graus 3
5. J. Campabadal .. 2
6. Josep Figueres .. 2
7. Marc Pujol ......... 2
8. Dani Redondo ... 1
9. Moi Nogareda ... 1
10. Ramon Ribera . 1
11. Juanjo Tenorio 1
12. David Antunez . 1

El Balaguer va
aconseguir al camp del
Vilanova una impor-
tant victòria, la tercera
consecutiva lluny del
Municipal.

El Balaguer, tot i
dominar el partit va
veure com el Vilanova
l’empatava a falta de 5
minuts pel final del
temps reglamentari,
però el jove davanter
Josep Figueres va mar-
car al minut 88.

Josep Figueres

El C.F. Balaguer suma 4 dels 6 punts
disputats en els dos darrers partits

FUTBOL>> Els homes
que entrena Elcacho
guanyen per 2-3 al camp
del Vilanova i empaten a
casa davant el Cassà,
cuer de la classificació

13/12/2009

VILANOVA 2

BALAGUER 3

El Balaguer continua ju-
gant de manera irregular,
perdent a casa els punts que
guanya fora. Els socis bala-
guerins no han vist guanyar
l’equip des de principis del
mes d’octubre, tot i que des
de llavors ençà, l’equip de
Lluís Elcacho ha aconseguit

çar-se en el marcador fins a
tres vegades, amb un resul-
tat final de 2-3 per als bala-
guerins. Campabadal,
Antunez i Figueres van ser
els realitzadors dels gols vi-
sitants, en un partit amb
molta emoció.

D’altra banda, en la jor-
nada entre setmana del pas-
sat 16 de desembre, el
Balaguer rebia al Municipal
al cuer de la categoria, el
Cassà, en un partit en que
en un principi podia semblar
assequible pels homes de
Lluís Elcacho. El partit va ser
molt ensopit, sobretot a la
primera part, en que cap dels
dos equips va crear ocasions
clares de gol. En el segon
temps, els balaguerins van
avançar-se amb un bonic gol
de Marc Pujol, però pocs

4 victòries, totes elles lluny
del Camp Municipal de la
capital de la Noguera.

En aquesta darrera quin-
zena, l’equip va aconseguir
una important victòria al
camp del Vilanova, un rival
complicat i directe en la clas-
sificació. El Balaguer va avan-

Onze inicial davant el Cassà

16/12/2009

BALAGUER 1

CASSA 1

Celebració del gol de Marc Pujol

minuts després el Cassà
empatava en una jugada
d’estratègia a pilota parada.

El dissabte dia 19, l’equip
va jugar al camp del Llagos-
tera, la lliga no continuarà
fins el proper dia 3 de gener,
que el C.F.. Balaguer rebrà a
casa al Cornellà.
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El Cristec empata a la pista del líder, el
Cornellà, en un partit que podia guanyar

El Cristec empata a 4 gols
en la seva visita a la pista del
Riera Cornellà. Els balague-
rins aconsegueixen un resul-
tat força positiu en la pista
del líder, encara que marxen
amb una sensació agre-dol-
ça ja què per ocasions hauri-
en pogut emportar-se els 3
punts en joc.

Els jugadors de Jaume
Canal van començar el partit
força ensopits, i dues errades
consecutives en defensa
van propiciar que el Riera
manés d’inici en el marcador
(2-0, min. 5).

A partir d’aquest
moment el Cristec va
reaccionar i avançant la seva
defensa va dominar el ritme
del partit, començant a tenir
ocasions. Un gran Tarroja,
autor de 3 gols en els darrers
7 minuts del primer període,

Cristec

FUTBOL SALA>> El partit va finalitzar amb empat
a 4 gols, però els balaguerins van tenir ocasions per
emportar-se la victòria de la pista del líder

va traduïr aquest domini
donant la volta al marcador
abans del descans, al que es
va arribar amb el resultat de
2 gols a 3.

Un nou desajust
defensiu del Cristec va
facilitar que els locals
empatessin només
començar el segon període
(3-3, min. 21). El partit va tenir
força alternatives, un gol de
Víctor va ser contrarestat

Cristec

ràpidament pel Riera,
arribant-se als darrers 10
minuts amb igualtat en el
marcador (4-4, min. 29).

Finalment, cal destacar
que el 23 de desembre, a
partir de les 20:30 hores al
pavelló de la nostra ciutat, el
Cristec disputarà un amistós
front la Selecció Catalana
sub-18, per preparar  el
Campionat d’ Espanya
autonòmic.
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Derrota del sènior del Club Bàsquet
Balaguer per 53-76 davant l’Horta

El Salud Automoció
Balaguer que entrena
Francesc Almira, va sofrir
una derrota molt cara
aquest passat dissabte 12 de
desembre per 53-76 davant
el Lima-Horta.

El partit va començar
igualat, 13-15 a la fi del pri-
mer quart, on un Lima-Hor-
ta vivia del gran encert amb
el tir, més concretament des
de la línia exterior, 8-12 amb
tirs de 3, 6 dels quals a la pri-
mera part del matx.

Però als 4 minuts de
partit, el jugador local Xavier
Solà, en un contraatac es va
lesionar el genoll i va haver
d’abandonar el partit. A
mesura anaven passant els
minuts, la distància al
marcador s’anava
augmentant a favor delsClub Bàsquet Balaguer

BÀSQUET>> Els balaguerins van veure com dos
dels seus homes importants es lesionaven durant el
partit, i no podran jugar les properes setmanes

visitants, 23-35 a la mitja part.
El poc encert de cara a

cistella dels locals, 27 tirs
errats durant tot el partit, les
nombroses pèrdues de
pilota, i la gran
permissibilitat local amb el
rebot defensiu, 13 rebots
ofensius del Lima-Horta, va
propiciar que el partit ràpid
es decantés per l’equip
visitant.

A més, al principi de
l’últim quart, el jugador local
Edu Tejedor, va rebre un cop
que va ocasionar que se li
sortís l’espatlla de lloc i
també hagués d’abandonar
el matx.

Al final, derrota dolorosa
per un C.B. Balaguer que
continua a la 13a posició, i que
perd dos dels seus jugadors
pels pròxims partits.

Club Bàsquet Balaguer



27<<E S P O R T S

Els nedadors balaguerins copen els
primers llocs del Trofeu CEN Balaguer

Bons resultats en el Tro-
feu Club Esportiu Natació
Balaguer de natació aquest
cap de setmana passat a la
piscina municipal de  la ca-
pital de la Noguera, amb set
clubs participants de la pro-
víncia de Lleida.

Els resultats més desta-
cats en categoria Benjamí i
Prebenjamí tenim que els
millors nedadors de
Balaguer van ser l’Emma
Garcia, Janet Gastó i Ivette
Rodés respectivament en
femení i en categoria mas-
culina tenim en Joan López,

res, i en categoria Aleví tenim
al Pere Barbosa, Nil Profitós,
Arnau Gracia i en Marc
Camarasa en les quatre pri-
meres posicions respectiva-
ment en els 100 lliures  i pri-
mers tots quatre en el relleu
de 4x100 metres esquena.

En categoria infantil fe-
mení la Júlia Montoliu va
quedar segona en els 50
metres esquena.

El treball fet en el Club
Natació Balaguer durant els
darrers anys està donant els
seus fruits en els bons re-
sultats dels seus joves ne-
dadors en totes les compe-
ticions que participen, tant
als campionats provincials
com als de Catalunya, por-
tant el nom de Balaguer per
tot arreu, fent molt bona pu-
blicitat.

Héctor Camarasa, Pol Profi-
tós i en Joan Bonet.

Els resultats més desta-
cats del Trofeu CEN
Balaguer són la primera po-
sició absoluta jove i mínima
per al Campionat de
Catalunya per la Marina
Vergés en la prova dels 200
metres lliures amb un
temps de 2 minuts i 21 se-
gons, i la tercera posició
absoluta per l’ Anna Auberni
amb 2 minuts 26 segons.

Per altra banda tenim el
primer  lloc absolut per l’Eric
De Marchi en els 50 i 100  lliu-

Nedadors del CEN Balaguer

NATACIÓ>> Un total de 7 equips van participar al
Trofeu CEN Balaguer del passat cap de setmana, on
els balaguerins van fer uns immillorables resultats

L’equip femení de futbol sala

de La Sentiu de Sió es

despulla en el calendari 2010

El calendari del futbol Sala femení de La Sentiu

FUTBOLS SALA>>La
iniciativa és per
treure recursos de
cara a sufragar la
temporada de l’equip

L’equip de futbol sala
femení de la Sentiu de Sió
es despulla en un calendari
per costejar la temporada.

No és la primera
vegada que un equip  es
despulla per obtenir
beneficis i més amb els
temps que corren, és per
això que han hagut de
recórrer a la seducció per
sufragar les despeses que
comporta el fet de tenir un
equip a la primera divisió
catalana.

Els viatges són llargs i
s’han de fer amb autocar i

tot puja molt i són
poques les ajudes que
arriben des de les
institucions.

La idea del calendari
va sorgir en broma, però
al final totes les
jugadores van
col·laborar per tal de tirar
endavant la idea. Va
costar una mica però al
final totes han fet
possible que en les
properes dates
nadalenques tinguem
entre nosaltres aquest
insinuant calendari...

Des del club han
volgut agrair tota la
dedicació i les ganes a
les jugadores, entre-
nadora, delegats  i també
alguns dels pares per
poder fer possible el
calendari.
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El C.F. Balaguer-Parador de futbol sala
derrota l’Artesa de Segre per 12-1

FUTBOL SALA>> El C.F.
Balaguer-Parador de Futbol
Sala, va aconseguir una me-
ritòria victòria davant l’Artesa
de Segre per un contundent
12-1.

Aquest resultat, significa
la seva tercera victòria conse-
cutiva que situa l’equip que
entrena Pepe Prior entre els
cinc primers de la Preferent
Catalana.

Del partit cal destacar els
tres gols de Tomàs, i els dos
de Sinto, Joan i Edu.Equip C.F. Balaguer-Parador de Futbol Sala

Aquest Nadal, s’instal·larà un parc
aquàtic a la piscina municipal coberta
PISCINA>> Del 27 al 30 de
desembre, la piscina cober-
ta municipal de Balaguer
acollirà un gran parc aquà-
tic, sumant-se al parc de
Nadal a Reis 2009-2010.

L’horari del parc aquàtic
serà de 12 a 21 hores, durant
els 4 dies, i el preu de l’entra-
da és de 2,70 e els nens i
nenes i 4,20 e els adults. Els
que tinguin l’abonament del
parc de Nadal o el de tempo-
rada de la piscina, tindran
l’entrada gratuïta.

NATACIÓ>> Aquest
cap de setmana passat
s’ha celebrat el campio-
nat provincial absolut a
les instal·lacions del CN
Lleida, amb la participació
de 11 nedadors del CEN
Balaguer quedant segons
provincials en el medaller.

Destaquem les
quatre medalles d’or i
campions provincials,
dos per l’Eric De Marchi
en 50 i 100 lliures, una de
l’Anna Auberni en 400
lliures i una de  la Marina
Vergés en els 200 metres
lliures.

Com a subcampions
provincials tenim les dos
medalles d’argent per la
Cristina Marquina en els
50 i 100 braça, en Carles
Auberni en 50 i 200
papallona, en Pere
Barbosa en 200 esquena i
400 lliures, en Nil Profitos
en els 200 braça, l’Arnau
Gracia en els 100 esquena,
la Marina Vergés en els
100 lliures i les medalles
de bronze per l’Aurem-
biaix Profitós en els 50
lliures, l’Anna Auberni en
els 200 estils i en Nil
Profitós en els 100 braça.

Els nedadors balaguerins

s’emporten 20 medalles al

campionat provincial

Participants al campionat provincial absolut

Parc Aquàtic a la piscina coberta

V. X. ADSUAR

C/ Urgell, 89 (Davant Camp de futbol) - Tel. 973 447510-Fax 973 450896  - BALAGUER

Mercedes-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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El C.E. Pedala.cat de Balaguer guanya
la Duatló de muntanya del Solsonès

El C.E. Pedala.cat de
Balaguer ha disputat aquest
passat 5 de desembre, el
duatló de muntanya del
Solsonès.

La cursa pertany al cir-
cuit català de duatlons de
muntanya i consistia en un
circuit de 4 km de cursa a
peu, 21 de bicicleta tot ter-
reny i uns altres 4 km de cur-
sa a peu per finalitzar.

En la classificació per
equip s’ha assolit la victòria,
per davant del C.E. Callús i
del C.N. Vic Albert Balagué,
David Adan i Ramon Fargues
han estat els tres corredors
que han puntuat.

Destacar també el 6è lloc
d’Albert Balagué i el 7è de
David Adan en la
classificació absoluta
individual, aquest darrer ha
guanyat també la categoria

C.E. Pedala.cat

DUATLÓ>> Aquest resultat en el circuit català de
duatlons de muntanya confirma el bon moment
esportiu que atravessa el club esportiu balaguerí

sub-23. Aquests resultats
confirmen el molt bon estat
de forma de l’equip de
Balaguer.

El passat cap de
setmana es va disputar una
nova cursa del circuit, aquest
cop a Raïmat.

El Pedala.cat és un club
multiesportiu, afiliat a les
federacions Catalanes de
Triatló i de muntanya
(FEEC), per lo que els seus

C.E. Pedala.cat

socis disputen compe-
ticions de duatló de
muntanya, triatló de
muntanya, triatló, curses de
muntanya, esquí de
muntanya, esquí de fons,
mountain bike o curses
d’asfalt com maratons o
mitjes maratons. També
com a objectiu prioritari
d’alguns socis, es disputar
la cursa esportiva més dura
del món, l’Ironman.
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GROC és una publicació plura i independent. Els articles d’opinió són exclusius dels seus autors que GROC no fa necessàriament seus. En defensa de la llibertat

d’expressió de la nostra societat, ens comprometem a acceptar les rèpliques que els lectors estimin oportunes sempre que es guardi el degut respecte que mereixen

persones i institucions. TOTS el articles d’opinió hauran d’estar signats, amb nom i cognoms, i aniran acompanyats amb una còpia del DNI del responsable de

l’article i un telèfon de contacte.

De la finor i el silenci
C.G.A.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abans de que esclatessin els
escàndols que el varen esfondrar
políticament, li van preguntar a
Giulio Andreotti què li semblava
la vida política d’Espanya i els
polítics que la feien possible, va
respondre que li faltava “finezza”.
Aquesta paraula escrita no té la
significació sonora que tindria
per tots si l’escoltéssim d’un
italià. Però la seva dignificació és
fàcilment comprensible. Per tots
els mitjans ens assabentem dels
rifi-rafes de les primeres espases
dels partits. Ens assabentem
com el Sindicats vetllen els
“seus” interessos, i el continu
divorci d’empresaris i
treballadors. Com aquests, no
volen entendre el nou món que
no acaba de néixer, i que ens diu
que només es produirà el que es
pugui vendre al preu que altres
productors poden marcar.
L’empresari mai ha estat tan unit
com ara, perquè mai havia
guanyat tants diners com fa
quatre dies i no els vol perdre, i
també perquè sap que tardarà
molts anys a recuperar-los. I
tornem a trobar-nos en
l’absència de “finezza” i es van
augmentant els números de
parats, i no passa res: sumem,
restem i anem fent. No essent
polítics, estant polititzats fins al
moll dels ossos i mancats de la
“finezza”.

És de pregar que el jutge Sr.
Garzón se’n torni aviat a Madrid,
perquè sinó ens descobrirà a tots
els catalans el que ens costa
Barcelona en realitat. Però també
veiem que un senyor Millet i Cia,
amb trenta milions d’euros
distrets de tots -d’uns altres més
que meus-, és a casa. I que un
Sr. Macià Alavedra i un Sr.
Prenafeta, per uns set-cents mil
mal comptats van emmanillats i
van a la “garchola”. Voluntat del
jutge de torn, ell sabrà perquè. El
que és segur, és que s’endevina
un ànim diferent de ferir. Que
marxi aviat sobretot, perquè si

baixa l’horitzontal del seu fusell
justicier podem veure coses per
fer por, i fer-nos perdre la fe i
l’esperança. No vull parlar de la
caritat que prou la necessitarem
tots el pas que portem.

No creguéssiu pas que és tan
senzill ser polític. És molt difícil,
tingueu-ho per segur. Tenir
d’endevinar les vertaderes
intencions dels afalagadors de
torn. Dels que no paren d’invitar-
te, i de raspallar-te l’esquena. De
riure les teves gràcies. De servir-
te en les petites coses, per
demanar-te’n de grosses. I lluir
el tracte com si fos d’amistat
íntima, ha de fer anar als senyors
d’aquesta nova classes social
amb els pels de punta, i més
quan es coneix els antecedents
històrics de cadascú. Però són
el poder i es senten segurs dintre
el partit i el seu mantell. Les
meravelles d’aquest petit món
nostre són infinites, doncs als
trenta quatre anys de la mort del
Gral. Franco, encara hi ha el
temor al poder, en aquest cas
personificat pel Sr. Aguilà.

Em diuen que ara amb la
recollida de signatures per les
al·legacions a l’IBI, hi ha hagut
excuses per fer tremolar. Com
potser que a l’any 2009 es temin
represàlies de l’alcaldia? No els
vam elegir nosaltres per creure
que eren els millors? És que no
són accessibles? Caldria fer una
enquesta per no treure’n res en
clar. Molts volen esperar que el
veí els solucioni el seu problema,
i ells quedar-se a l’aixopluc de
l’anonimat per quedar bé amb qui
correspongui. Des del que fa un
estudi comparatiu d’un import
d’actualitat, al que espera una
subvenció, volen passar
inadvertits, al fi i al cap, volen ser
afavorits i no córrer cap risc.
Postura ben humana, però
certament hipòcrita.

A Balaguer de sempre hi ha
hagut molta boira. Malgrat tot us
desitjo Pau i Bones Festes.

Faltant poc per Nadal vaig voler
arremangar-me i fer una entrevista de
nivell. He de dir que no em va ser fàcil
contactar amb el personatge, amb tot,
estic segur que aquesta entrevista us
resultarà sorprenent i clarificadora.

Em vaig haver de desplaçar a
Mataró, al Maresme. Vàrem quedar
en un antic taller tèxtil, abarrotat de
sacs amb restes d’estocs de
campanyes passades. Quan el vaig
veure en persona, em va sorprendre
la seva poca corpulència i que dugués
ulleres gruixudes de pasta negra. La
barba blanca i el batí roig eren l’única
concessió a l’estereotip. Em va
saludar una mica distretament i em
va fer passar a un despatx petit i ple
d’arxivadors vells. Sota la somorta
llum d’un florescent que
pampalluguejava, vaig seure i vaig
anar directe al gra:
- Així que vostè és el famós Pare
Noel...
Ell em va tallar amb veu aguda:
- Ni ho digui això! No en tenim pas
els drets nosaltres! Aquests són una
franquícia francesa. La nostra empresa
fa cinc generacions que es diu Nicolau
Santesclaus i fills... bé, se’n va dir fins
que fa vora vint anys ens van comprar
els americans i ens van posar
Santaclaus & co.

Jo anava apuntant a la llibreta a
tota pastilla:
- Què em diu! –vaig exclamar-
conti’m, conti’m com va anar.

L’home va arronsar les espatlles i
va començar a rememorar: -en aquells
temps la nostra empresa anava molt
bé. Estàvem començant a esgarrapar
terreny a la competència, els Reis
Mags i cia, i semblava que ens podíem
menjar el món. Va ser aleshores que
es van presentar els americans tot
encorbatats i amb aquelles carteres
negres. Ens van oferir un bon pessic

Entrevistes freaks. ERO de Nadal
Inyaqui Olarte Vives
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

de diners a canvi de comprar-nos la
empresa, també ens van amenaçar
que si no veníem muntarien una filial
seva i ens farien una competència
rabiosa. Al final vàrem arribar a l’acord
de vendre, però mantenint els
treballadors i quedant jo com a
director de la filial. Ja veu, varem
passar de distribuïr confeccions
catalanes i joguines valencianes a
vendre productes made in USA.

En aquell moment, el senyor
Santesclaus va mirar als costats i va
continuar explicant amb veu més
baixa:
- Miri –em va dir- El que vaig a
explicar-li ara, no m’interessa que surti
d’aquí, en qualsevol cas, jo negaré
haver-ho dit. Amb els americans –va
prosseguir- la cosa va continuar anant
bé durant un temps, després van
deixar de ser competitius i es van
vendre la nostra filial als japonesos.
Amb els japonesos va acabar passant
exactament el mateix i aquests, fa tres
anys que ens van vendre als xinesos.
Ara tot ve de Xina. A mi em tenen de
director honorífic pel tema de la
imatge, que si no, ni això. Han fotut a
fora a tots els treballadors i n’han
portat dels seus que treballen més
hores que un rellotge, cobrant la
meitat. M’han fet perdre la il·lusió en
la feina. Ara tot és marge, guanys i
diners. L’industria local està enfonsada
i la gent està perdent les ganes de
celebrar el Nadal.
Vaig sacsejar el cap: -Quina llàstima
–vaig dir- Hi ha res que pugui fer?

El senyor Santesclaus em va mirar
fixament i va exclamar: - Regali
productes del país, home! Què si no!
Ajudi la indústria local i s’ajudarà
vostè mateix.

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

www.revistagroc.com
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Al darrer núm.  de GROC,
el Sr. Borràs, l’autoproclamat
President del Cercle de
Promoció Econòmica, se
suma a la campanya del Grup
Municipal de CiU a
l’Ajuntament de Balaguer,
encapçalat pel Sr. Roigé, per
tal de demonitzar l’Alcalde
Miquel Aguilà i l’equip de
govern del PSC pel que
anomenen una pujada
abusiva dels impostos
municipals; textualment ho
qualifica de «barbaritat».

El Sr. Borràs i el grup de
Convergència tenen molt
mala memòria. I, ja que
parlem d’abusos i de
barbaritats, li recordarem als
ciutadans de Balaguer que
quan vostès van ostentar el
govern de la ciutat, amb el Sr.

Borràs a l’Alcaldia i quan
només havien transcorregut
4 mesos del seu
nomenament, van aprovar la
pujada d’impostos i taxes
més brutal que s’ha fet mai a
Balaguer: Llicències
Urbanístiques (33 %). Aigua,
Escombraries i Obres (20 %).
Vehicles (12 %). Cementiri,
Obertura d’establiments i
Ocupació de via pública (10
%). Totes les altres taxes, fins
a un total de 25 (entre el 7 i el
10 %). Totes? NO, se’n van
deixar una per pujar, l’IBI;
aquella que és més
progressiva, aquella on paga
més qui més té, la única que
diferència entre les grans
fortunes i les classes   mitges
i populars.

El que els dol, senyors de

La poca memòria del Sr. Borràs

i de CiU
Grup Municipal socialista
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Lluny de ser un fet

atípic, que un país decideixi
dotar-se amb un estat propi
és un acte molt comú i
normal al llarg de la història.
A Europa s’han arribat a
crear 24 nous estats els
darrers 100 anys. Podríem
parlar de Lituània,
Macedònia, Finlàndia,
Hongria, Irlanda, Xipre,
Eslovènia, Polònia, Estònia,
Croàcia... I gairebé sempre,
un cop separats, els dos
estats no han estat rivals
irreconciliables sinó fidels
aliats estratègics: Noruega
i Suècia, Txèquia i
Eslovàquia, Islàndia i
Dinamarca...

La devolució de la
sobirania perduda no ha
suposat la marginació del
nou país sinó la
incorporació amb igualtat
de drets als organismes
internacionals, on fins en
aquell moment no hi tenia
veu. En els darrers casos de
Montenegro i Kosovo, fins
i tot han estat aquests
organismes internacionals
els que han tutelat els
processos democràtics de
restitució de les pròpies

institucions, d’acord amb la
legalitat internacional,
malgrat que Espanya s’hagi
aïllat internacionalment en
no voler-los reconèixer.

I finalment hi ha països
com Quebec o Escòcia que
encara no tenen un estat
propi, però que ja s’han
situat al mapa com a nous
candidats pel sol fet de
parlar del dret a decidir. Ja
tothom sap qui són, i que
aviat s’incorporaran al club
dels països amb estat.

No sempre s’ha exercit
el dret a l’autodeterminació
per a crear un nou estat.
Alemanya l’ha utilitzat per
unificar-se, i Gibraltar va
decidir en referèndum
continuar sent britànics
l’any 2002. Però no
coneixem cap cas d’un país
que un cop obtingut un
estat propi, hi hagi
renunciat. Cap país que
quan ha aconseguit ser
independent, hagi volgut
perdre la llibertat. I és que
això de la sobirania no deu
ser tan dolent. Serà que en
un món organitzat en estats,
tots els països volen ser
normals...

Tots els països volen ser normals
Plataforma Balaguer decideix
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadal 2009
Francesc Cucurull
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Unes festes de Nadal
abans eren dates per
escriure i cridar al cel pau i
il·lusió entre els homes però
crec que el món està
canviant i no tindríem que
està escrivint cada dia com
si fos Nadal.

Aquest allunyament en-
tre els homes, aquesta
soledat cordiana que tots
volem aparentar que és tot
el contrari però un sap que
no és així.

Avui si estàs atent en el

caminar quotidià et donaràs
compte de que tot el món
té utensilis de sobre per es-
tar informats i de veritat que
ho estan.

Però no tornem a
oblidar coses importants
com és el pensar fer servir
la gent i en això utilitzar la
ment ens tornarà a donar
compte que no ens donem
compte del món real.

Que sigui Nadal tot
l’any i estarem més units i
no tant sols.

El fet de realitzar
consultes, hauria de ser un
fet democràtic i quotidià en
la nostra societat, el poble se
l’hauria de consultar sobre
tots els temes que els afecten
directament i les decisions
que es prenen haurien d’estar
en consens amb el que els
ciutadans opinen a les urnes.
Malauradament, les
carències democràtiques de
l’estat del que formem part
fan que no es puguin
convocar consultes amb
caràcter vinculant conculcant
i banalitzant els drets més
fonamentals del poble.

Recentment ha sortit una
macroenquesta encarregada
per la UOC, on un 83% dels
enquestats opina que
Catalunya té el dret a decidir
lliurement el que vulgui ser, i
on un 50,3% dels participants

afirmaven que hi votarien
afirmativament. Sovint es vol
distorsionar aquesta realitat
amb demagògia política, i és
normal que el poble,
majoritàriament a favor de
l’autodeterminació i amb un
suport tant ampli a la
independència, cerqui
superar les mancances
democràtiques de l’estat; i
essent aquest l’origen de les
consultes que s’estan
convocant arreu del país.

El fet de voler decidir o no
la independència del nostre
país, en cap moment es
contraposa amb les
necessitats de la classe
treballadora dels Països
Catalans, ja que com a
treballadores i treballadors
d’un poble oprimit, tenim ben
presents, tan la lluita
nacional com la social, les

La independència l’únic camí per a

la classe treballadora
Candidatura d’Unitat Popular - Assemblea de Balaguer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Convergència, no és que
pugin els impostos i taxes (ja
hem vist com quan vostès
governaven els
incrementaven sense cap
escrúpol), el que els dol és
que s’augmenti l’IBI. Vostès
incrementaven de forma
desmesurada les taxes per
serveis bàsics, aquelles que
tothom paga per igual, com
l’aigua i les escombraries.
Vostès incrementaven 25
impostos i taxes i nosaltres,
el PSC, només 2. La resta
quedaran congelats per l’any
vinent, per sensibilitat amb
les dificultats derivades de la
crisi econòmica que colpeja
moltes famílies de Balaguer.

En el fons el que volen el
Sr. Borràs i el Sr. Roigé és que
l’Ajuntament es quedi sense
els recursos suficients per
afrontar els serveis que dóna
a la ciutadania i aquests es
deteriorin, facilitant d’aquesta
manera la seva tasca
d’oposició irresponsable i
insensata.
---------------------------------------------------

dues formen part de la
mateixa reivindicació i sense
l’una no té sentit l’altra, voler
separar les dues lluites és una
bona estratègia de les classes
dominants per seguir
controlant i decidint per
nosaltres.

L’alliberament nacional
del poble català, és un pas
més per desvincular-nos
d’un estat que no respon a
les necessitats de la classe
treballadora catalana, un estat
que tot i ser governat per un
partit autoanomenat
socialista, en el seu servei al
capitalisme endegà les
privatitzacions d’empreses
públiques, implantà les ETT i
permet el tancament i
deslocalitzacions d’empreses
a tort i a dret. Un estat on es
permeten manifestacions
feixistes, s’il·legalitzen
o r g a n i t z a c i o n s
independentistes, i on les
«esquerres» no dubten de
pactar amb la dreta més
rància quan ho creuen
necessari.

balaguer.cup.cat
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“Quines parelles”, representació de la
Sucrera de Menàrguens per aquest Nadal

El Grup de Teatre la
Sucrera de Menàrguens
torna a pujar a l’escenari en
aquest any tant especial per
a ells, ja que celebren el seu
20è aniversari, amb l’obra de
teatre «Quines parelles» obra
escrita per en Vicent Durand.

Una obra divertida i
entretinguda en què ens
ensenyen el que es pateix
per l’amor i el desamor, en la
que ens volen mostrar que
l’observació i la relació entre
parelles que conviuen o
volen conviure sota un
mateix sostre de vegades

entretinguda. Des de 1989,
any en què van començar a
representar, han realitzat 19
obres: L’amor venia en taxi,
La viudeta és vol casar, Quan
ell era ell... i ella, No em
toquis la flor, Aquí hi ha
mullader, Quatre nits de
nuvis de tres, Ens ha caigut
la sogra, Catalans a la
Romana, entre d’altres.

Sota la direcció de tota
la vida en Miquel Aige, els
actors que surten aquest any
a l’obra son: Pere Espona,
Fausto Mayench, Vanessa
Munsó, Mariona Raïmat,
Marcel Torrent, Olga Farré,
Anna Maria Calvís, Antoni
Raïmat, Sebastià Masip i
Vicent Casals.

La representació es farà
el dia 25 de desembre a les
7.30  de la tarda.

porta a interpretacions
errònies, en la que ens
demostren que una sola
paraula serveix per donar el
tomb a tot un fil conductor i
portar-lo d’un extrem a
l’altre. Com sempre, ens fan
involucrar en un majestuós
embolic que us portarà al
somriure constant sense
pensar-ho.

Des de fa 20 anys i any
darrera any, per aquestes
dades, ofereixen a tots
aquells fans que els han
seguit durant tot aquest
temps una obra divertida i

La Sucrera de Menàrguens

La companyia teatral la Sucrera de Menàrguens
torna aquest Nadal amb la representació de l’obra
“Quines parelles” dirigida per Miquel Aige

L’organització de la
Transsegre ja treballa per
l’edició de l’any vinent.

Una de les novetats
és que aquest any no hi
haurà cap lema a la
Transsegre, i anuncien
que ja s’ha obert el
Transdibuix 2010.

Així doncs queda
obert el termini per
presentar els dibuixos i
dissenys originals que
s’escolliran per la
samarreta i el cartell
anunciador de la

Transsegre 2010 de
Balaguer.

Pot participar tothom,
sense cap limitació
d’edat. S’han de presentar
els originals a l’ajunta-
ment de Balaguer, a la seu
del IMPIC o al local de la
Transsegre fins el 18 de
febrer de 2010. També es
poden enviar per e-mail a
transsegre@transsegre.org.

El guanyador rebrà un
premi de 250 e que
s’entregaran durant la fira
de Balaguer.

Els dibuixos només
han d’incloure el text:
“Transsegre 2010.
Balaguer”.

Els originals que es
presentin s’han de signar
amb un pseudònim i
adjuntar en un sobre
tancat el nom del autor.

Ja està oberta la convocatoria

del concurs de dibuixos per

la Transsegre 2010

Transsegre a Balaguer

L’Admiral’s Cup Lights
ja treballa en
l’organització de la
Transsegre 2010, dels
dies 10 i 11 de juliol
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Anuncis breus classificats

VENDA, OPORTUNITAT ÚNICA

Pis dúplex de 150 m2, a l’Av. Països Catalans,
amb gran terrassa i tot amb vistes al riu.

Interessats trucar als telèfons:

678954170-667476167

IMMOBLES

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

PIS DE LLOGUER de

particular a particular,

120 m2, amb vistes al riu.

Zona Passeig. Opció a

pàrking. Preu: 450 e/

mes. Raó: 615550811.

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

VENDA de pàrkings tan-

cats al c/ Balmes, 12-14.

Raó telèfon: 657870982.

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

ES LLOGA  casa de plan-

ta baixa al cantó del col·-

legi Gaspar de Portolà.

Sense moblar. Abstenir-

se curiosos. Informació al

telèfon: 655803933.

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

ES TRASPASSA bar a

Balaguer, en ple funcio-

nament, c/Doctor Fle-

ming, 37. Telf: 629476013.

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

ES LLOGA pis a Balaguer,

Plaça del Pou, 2 hab.,

moblat. Raó: 670284619.

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

VENC dúplex a l’Av. Paï-

sos Catalans, 150 m2, ter-

rassa, cuarto de 40 m2 al

costat. Vistes al riu. Opor-

tunitat única. Abstenir-se

curiosos. Raó telèfons:

678954170-667476167.

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

ES VEN pis nou de 2-3 ha-

bitacions, a l’Av. Països

Catalans. Informació

venda : 973446011.

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

ES TRASPASSA pub a

Balaguer,llicència de

discoteca. Tel: 667476167.

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

ES VEN parquing tancat

al c/ Sant Diego de Cali-

fòrnia. Raó telèfons:

938154244- 616429706.

(Juan Carlos).

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

VENDA/LLOGUER pàr-

kings tancats al c/ Jaume

Balmes, 11. Raó telèfons:

973446161-629310479.

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

ES LLOGA casa a

Balaguer, zona Secà, 4

habitacions, pati i ma-

gatzem.  Raó:

670284619.

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

ES LLOGA apartament

a Camarasa, moblat,

amb foc a terra i vistes

al riu. Raó: 973447752-

639920281.

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

ES LLOGA garatge tan-

cat, de 40m2, al carrer

Bellcaire. Raó telèfon:

973238325.

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

ES LLOGA pis a l’Avingu-

da Països Catalans. Raó:

973446011.

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

ES LLOGUEN pàrkings a

l’edifici HP Sanahuja, 36.

Referència Cudós. Raó:

973450555, Montse.

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

ES LLOGA pis a Balaguer,

zona Eixample, amb mo-

bles, 3 habitacions. Pos-

sibilitat de pàrking. Raó:

670284619.

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

ES LLOGA plaça de

pàrquing tancat, per a

dues  places, al carrer

Bellcaire. Raó telèfon:

973238325.

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

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. Informació telf:

600381763.

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

ES VEN PIS  de 2 habita-

cions, c/ Riu Corb, amb

pàrquing i traster inclo-

sos. Raó telèfon informa-

ció: 626223833.

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

TRASPASSO botiga de

roba a Balaguer per no

poder atendre. Preu a ne-

gociar. Possibilitat gène-

re en stoc. Tel: 973449432.

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

TREBALL

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

CONSTRUCCIONS Ger-

mans Vidal. Teulades,

banys, comunitats, gran-

jes, magatzems i refor-

mes en general. Econò-

mic! Raó: 973426180-

690921832.

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

VARIS

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

COMPRO-VENC postals,

fotos, llibres, publicaci-

ons, llibres festa major i

fira, grocs (100 primers

números)... qualsevol co-

sa relacionada amb Bala-

guer. Raó: 676803205.

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

MATRIMONIO de 45 a 55

años, se necesita para

vivir y cuidar masia situ-

ada a 3 kms de Balaguer.

Razón: 619737896.

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

OFERIM un espai al

Facebook per a joves, on

podeu opinar, preguntar,

informar-vos i fer nous

amics. Entra i desco-

breix al Facebook, bus-

ca  Associació de Joves

de Balaguer i comarca.

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

COMPREM tebeos, cò-

mics, postals, revistes,

adhesius, etiquetes, pins,

documents... i objectes

petits antics. Pagament

al comptat. Passem pel

vostre domicili. Gestantic

692368796 (Josep).

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

MOTOR

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

VENDO minimoto de

cross, 125cc, 4 tiempos,

para edat entre 7 y 13

años. Color rojo Honda.

Seminueva. Un regalo.

300 euros. Razón:

689006780.

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

Per anuncis en aquesta

secció, dirigir-se a les

nostres oficines al C/ Sant

Lluís, 36-38 altell, o bé si

voleu més informació

truqueu al tel. 973448273.

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

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

A MEDICS 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
De les 8 de la tarda del 17 de desembre a les 8 de la tarda del 24 de desembre SALA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De les 8 de la tarda del 24 de desembre a les 8 de la tarda del 31 de desembre MARCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De les 8 de la tarda del 31 de desembre a les 8 de la tarda del  7 de gener ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De les 8 de la tarda del 7 de gener a les 8 de la tarda del  14 de gener CLAVER

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

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI

06.10 BARCELONA feiners

07.55 “ diari

18.58 “ diumenges

19.55 " diari

06.10 TÀRREGA feiners

07.10 " feiners

12.00 " feiners

15.00 " de dill. a div. feiners

18.58 " diumenges

19.30 " feiners

05.55 LLEIDA de dill. a div. feiners

06.55 " de dill. a div. feiners

07.41 " feiners

07.45 " feiners

07.48 " feiners

07.55 " dim, dime, diven.

08.00 “ dill., dij., diven.

09.15 “ feiners

10.45 " diumenge

13.30 “ de dill. a div. feiners

13.59 “ feiners

15.18 LLEIDA de dill. a div. feiners

18.05 “ feiners

09.50 SEU D'UR-PUIGERDÀ feiners

13.35 SOLSONA dill,dima,dij,div. feiners

09.50 PONTS diari

12.30 “ de dill. a div. feiners

SORTIDES ARRIBADES

BALAGUER LLEIDA

06.20 (1) 06.49

08.00 08.30

09.50 10.19

12.25 12.54

14.16 14.46

16.00 16.29

18.30 18.59

19.25 19.55

Horari de trens

Horari d’autobusos

(1) Només circula de dilluns a divendres feiners.

(2) Tren directe entre Lleida i Balaguer.

BALAGUER LA POBLA

09.39 11.00

14.19 15.40

20.59 22.20

SORTIDES ARRIBADES

LLEIDA BALAGUER

05.50 (1)(2) 06.13

07.15 07.44

09.10 09.39

11.45 12.14

13.45 14.14

15.15 15.44

17.50 18.19

20.30 20.59

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI

13.35 PONTS de dill. a div. feiners

16.35 “ diari

18.30 “ de dill. a div. feiners

19.50 “ de dill. a div. feiners

17.21 ESTERRI D'ÀNEU feiners

07.00 AGRAMUNT de dill. a div. feiners

13.17 AGRAMUNT feiners

18.30 AGRAMUNT feiners

18.58 AGRAMUNT diumenge

19.47 AGRAMUNT de dill. a div.

07.00 ÀGER feiners

09.48 ÀGER feiners

11.05 LES Diari

18.05 LES Diari

SORT. LLEIDA-BALAGUER CALENDARI

09.10 feiners

09.15 diari

11.00 feiners

12.30 feiners

13.00 de dill. a div. feiners

15.00 de dill. a div. feiners

16.00 diari

16.45 feiners

18.30 de dill. a div. feiners

19.00 de dill. a div. feiners

20.01 de dill. a div. feiners

21.51 de dill. a div. feiners

LLEIDA LA POBLA

09.10 11.00

13.45 15.40

20.30 22.20

V. X. ADSUAR

C/ Urgell, 89 (Davant Camp de futbol) - Tel. 973 447510-Fax 973 450896  - BALAGUER

Mercedes-Benz

vendes · reparació de turismes i recanvis originals · equip Star Diagnosi

REPARACIÓ DE VEHICLES INDUSTRIALS: C/ Joan Maragall, 5 - HOSTAL NOU



36>>


