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Què en penseu?...

>>BALAGUER

La Consellera de Justícia visita el
solar dels futurs Jutjats

El Passeig acollirà una nova edició
del mercat de les rebaixes
----------------------------------------------
>>COMARCA

Cáritas i Creu Roja col·laboren en
l’ajut humanitari  a Haití

L’Oficina Jove ofereix la seva
agenda en la seva web
----------------------------------------------
>>CULTURA

“Un marit ideal”, amb Joel Joan i
Abel Folk al Teatre Municipal

Mans Unides organitza una
representació teatral pel Senegal
----------------------------------------------
>>ESPORTS

El Balaguer s’emporta el derbi
davant el Benavent per 1-0

Segona victòria consecutiva del
Club Bàsquet Balaguer
----------------------------------------------
>>OCI

El bus amb les copes del Barça, a
Balaguer el  proper 5 de febrer

PORTADA

Cassoles de
Térmens

Haití és una de les repúbliques més desgraciades
d’Amèrica. La seva història és decebedora. De pobresa
terrible, abandonada per tots els veïns, amb una població
descendent d’esclaus que mai no ha trobat suports
suficients per poder assolir una vida digna, ha patit ara un
cop brutal en forma de terratrèmol. Si hi ha un país on el
terror s’ha fet durant dècades consubstancial amb la vida
quotidiana, aquest és Haití. La dictadura dels Duvalier hi
institucionalitzà les pallisses i els assassinats, que foren
immortalitzats per l’escriptor anglès Graham Greene a la
novel·la Els comediants, ara fa mig segle.

En els darrers anys, la comunitat internacional hi havia
enviat alguns ajuts i Haití havia experimentat una certa
millora. Però era insuficient. L’únic consol d’aquest desastre,
amb desenes de milers de morts, és que la comunitat de
nacions, sobretot les desenvolupades, han d’invertir tots
els recursos possibles per dur desenvolupament a aquelles
terres. Cal que ho facin en nom de la dignitat humana i de
l’esperança en el futur.

Ara, cal vetllar per què els ajuts arribin on han d’arribar,
a la població civil que en els darrers dies ha vist com perdia
el poc que tenia, quedant-se sense sostre, sense feina, i
veient com han desaparegut molts dels seus familiars i
amics sota les runes.

Des de les diferents organitzacions no governamentals
s’estan recollint tot tipus d’ajuts. Diners, aliments, roba,
medicaments, tot és bo per un país que pràcticament ha
de començar des de zero. La vertadera solidaritat es
demostra amb l’acció, i ara és un bon moment per
demostrar que som solidaris amb aquells que s’han quedat
sense res.

Haití

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

Malgrat tenir les meves
reserves al soterrament de la
línia ferroviària al seu pas per
Balaguer, per les dificultats
que comporta l’execució del
projecte, he signat el
document d’al·legacions,
bàsicament per dos motius.
El primer d’ells és pel benefici

que suposarà per a la ciutat
suprimir aquesta barrera i po-
der, entre altres aspectes
positius, perllongar el
passeig  i  carrers paral·lels
fins a la zona on es troba el
pavelló nou.  I en segon lloc,
per mostrar la meva
disconformitat en el fet que
la Generalitat, a més de  tirar-
se enrera, un cop pres l’acord
entre l’Ajuntament i els
dirigents de Ferrocarrils de
Catalunya, de soterrar la línia,

ara ens vulgui donar gat per
llebre amb la nova proposta.
Si el projecte no és viable, ja
no ho era quan el van anun-
ciar a bombo i platerets. I
l’alternativa que ens donen és
una  mostra de menys-
preança que no ens
mereixem. Estem farts de
promeses. I el poble es
comença a cansar que es
jugui amb la seva
intel·ligència o paciència.
Fins quan?
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L’alcalde de Balaguer,
Miquel Aguilà acompa-
nyat per tècnics de
l’empresa constructora,
l’arquitecta municipal i
regidors del consistori
van fer una visita als
habitatges situats al bell
mig del centre històric i
va anunciar que molt
aviat estaran llestos per
tal que Adigsa i
l’ajuntament de Balaguer
pugui gestionar el seu
lloguer.

L’alcalde va destacar

la importància d’aquesta
obra que situat al davant
mateix del Casal de ciutat
i molt a prop dels nous
jutjats han d’ajudar a
revitalitzar el Centre
Històric. Aquests pisos
van adreçats bàsicament
a la gent jove, com a
primer habitatge per
emancipar-se i el lloguer
dels mateixos es
gestionarà des de la borsa
d’habitatge de l’ajunta-
ment de Balaguer.

L’edifici tindrà accés
directe per la Reguereta i
pel carrer Pintor Borràs i
en total hi haurà 22
habitatges, 13 dels quals
tenen dues habitacions i
9 en tindran una. Les
mides dels quals seran
entre 40 i 55 metres
quadrats.

Els habitatges de la

Reguereta estaran acabats

després de l’estiu de 2010

Visita als pisos de la Reguereta

Els lloguers es
gestionaran a través
de la Borsa d’habitatge
de l’Ajuntament de
Balaguer

La Consellera Montserrat Tura visita el

solar dels futurs Jutjats de Balaguer

La consellera de justícia,
Montserrat Tura visita
Balaguer per tal d’anunciar
el proper inici de les obres
dels nous jutjats.

La consellera acomp-
anyada per l’alcalde de la
ciutat, Miquel Aguilà, i altres
regidors van visitar in situ el
solar, situat al bell mig del
centre històric, on finalment
s’edificaran els jutjats ja que
properament surt a concurs
la seva construcció.

La licitació per a
construïr el nou edifici
judicial de Balaguer ha sortit
a concurs, i és el pas previ a
l’adjudicació i l’execució de

les obres.
Ara, les empreses

constructores interessades
en aquest contracte, que
adjudica l’empresa pública
de la Generalitat Gestió
d’Infrastructures, S.A.,
podran presentar les seves
ofertes fins el 15 de febrer i
l’obertura de pliques serà el
18 de març.

Les obres s’iniciaran durant aquest any

Així, les obres s’iniciaran
previsiblement el segon
trimestre del 2010 i tindran
un termini d’execució de 29
mesos.

El nou edifici de Balaguer
tindrà una superfície
construïda de 3.895 metres
quadrats i una previsió de
cost d’obra de 6.501.652,61
euros. L’edifici estarà situat
al carrer Francesc Borràs 1-7
i acollirà els dos jutjats de
primera instància i instrucció
existents. També compta
amb espai per a ampliacions
futures.

A l’edifici hi haurà el
Registre Civil amb sala de
matrimonis i les depen-
dències per a la Fiscalia,
metges forenses, advocats,
procuradors, atenció ciuta-
dana, unitat administrativa,
arxiu i zona de detinguts.

Visita de la Consellera el passat 14 de gener

Ja s’ha licitat l’obra
dels nous Jutjats, que
podria iniciar-se durant
el segon trimestre
d’aquest 2010
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El Servei d’Ocupació
de Catalunya a través del
projecte «Treball als
Barris» ha concedit a
l’Ajuntament de Balaguer
les següents accions
formatives i ocupacio-
nals: Serveis de proximi-
tat i atenció a les
persones, educadors de
carrer, manteniment
d’espais naturals i via
pública del centre històric
de Balaguer.

Això significa que un

total de 21 persones han
estat contractades a
través d’aquests diferents
projectes i que s’han
incorporat el passat
dilluns, 11 de gener, als
diferents llocs de treballs
generats.

Les accions que estan
en marxa són «Serveis de
proximitat i atenció a les
persones», amb la con-
tractació d’11 persones
desocupades. El projecte
Educadors de Carrer ha
contractat dues persones
desocupades amb la
diplomatura d’educador
social. Pel que fa a les
actuacions ocupacionals
per a la contractació de
persones del barri, ha
generat 7 nous llocs de
treball durant sis mesos.

L’Ajuntament de Balaguer

contracta 21 persones en els

diferents plans d’ocupació

Han estat contractades un total de 21 persones

Serveis d’atenció a
les persones,
educadors de carrer i
manteniment dels
espais naturals

Presentació del projecte “Educador de

carrer”, a les diferents entitats socials

L’Ajuntament de
Balaguer va presentar el
projecte «Educador/a de
Carrer» a les entitats que
treballen des de l’àmbit
social i educatiu: Cáritas,
Creu Roja, els serveis socials
del Consell Comarcal, CAEP
Àngel Guimerà i els Serveis
Educatius de la Noguera a
través dels treballadors
socials.

Aquesta acció està
adreçada als joves de 12 a 18
anys en situació de risc
d’exclusió social del centre
històric de Balaguer, amb
l’objectiu de treballar els
valors de la convivència,
interculturalitat i hàbits de

Presentació del projecte

conducta.
L’objectiu d’aquest

projecte, és que els diferents
agents socials del municipi

El Passeig de l’Estació acull un nou

Mercat de les Rebaixes el 5 de febrer

El proper divendres 5 de
febrer, l’Associació de Co-
merciants Balaguer 2021,
amb la col·laboració de l’Ins-
titut Municipal Progrés i
Cultura celebrarà el Xè Mer-
cat de les Rebaixes sota l’es-
lògan «Passeja’t pel Xè Mer-
cat de les Rebaixes».

El mercat, com ja és
habitual, tindrà lloc al
Passeig de l’Estació,
principal artèria de la ciutat
per on hi circula gran
nombre de ciutadans.
L’horari previst en aquesta
edició serà des de les 9.00h
fins a les 15.00h.

Balaguer 2021 celebra
dos mercats a l’any
coincidint amb les rebaixes,
un a l’hivern i l’altre a l’estiu.
L’associació destaca la gran
acceptació i la seva valoració
és molt positiva, ja què una
vintena d’associats hi
participen.

La X edició del Mercat
de les Rebaixes està
organitzat per
l’Associació de
Comerciants 2021, amb
la col·laboració de
l’Institut Municipal
Progrés i Cultura
(IMPIC)

Mercat de les Rebaixes al passeig de l’Estació

L’objectiu del projcte és treballar conjuntament per als joves en situació de
risc d’exclusió social del Centre Històric de la capital de la Noguera

participin en aquest projecte,
ja què creu que és
convenient realitzar un
treball col·lectiu.

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 !
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El CAP de Balaguer va organitzar un

esmorzar saludable al Parc de Nadal

Esmorzar saludable al Parc de Nadal

El passat dilluns dia 28
de desembre, i dins de les
activitats del programa de
Nadal a Reis celebrades dins
el Saló de la Infància de
Balaguer, els professionals
d’infermeria del CAP varen
col·laborar amb la represen-
tació d’un conte amb titelles,
fetes pels mateixos profes-
sionals sota el nom de «Es-
morzem amb la Marina, la
mandarina!», amb l’objectiu
de potenciar l’esmorzar a
casa i explicar als més petits
quins són els requeriments
essencials d’un bon esmor-
zar.

Aquesta activitat
organitzada pel CAP de
Balaguer, està inclosa dins
el programa d’activitats
comunitàries: Promoure i
fomentar estils de vida
saludables.

L’activitat saludable va comptar amb una
representació de titelles sota el nom “Esmorzem
amb la Marina, la mandarina”

Jaume Canal ha estat escollit com a

cap de llista d’ERC per les municipals

La secció local d’Es-
querra Republicana de
Catalunya de Balaguer va
celebrar el passat diumenge,

Jaume Canal

17 de gener, una assemblea
de militants per tal d’elegir
el candidat a l’alcaldia de la
ciutat de Balaguer per a les

Jaume Canal ja va ser regidor de Sanitat durant la legislatura 2003-2007 i ara
optarà a l’alcaldia en les eleccions locals del proper mes de maig del 2011

El passat diumenge
17 de gener va celebrar-
se la tradicional festa dels
Tres Tombs de Sant
Antoni, a la Plaça del
Mercadal. La Festa va
iniciar-se amb la Missa a
l’església de Sant Josep,
i la benedicció dels panets
de Sant Antoni, i acte
seguit, les autoritats van
anar a la plaça on van
presidir la benedicció dels
animals de companyia i
de les carrosses i tractors
participants a la Festa

dels Tres Tombs.
Un total de 15

carrosses de diferents
col·lectius van participar
al concurs, essent la
guanyadora la carrossa
Sant Crist.

Després dels Tres
Tombs, els participants
van poder gaudir d’un
dinar de germanor al
pavelló Molí de l’Esquerrà
i d’una llarga sessió de ball
al mateix pavelló.

Paral·lelament a la
Festa dels Tres Tombs, la
Sala d’exposicions de
l’Ajuntament de Balaguer
va acollir l’exposició que
sota el nom de “la cuina
de l’avia”, va organitzar
l’Associació Dona Rural,
amb tot un seguit d’eines
i utensilis típics de les
cuines d’abans.

Una quinzena de carrosses i

cent tractors a la Festa dels

Tres Tombs de Sant Antoni

Un centenar de tractors van participar a la Festa

Es va celebrar el
passat diumenge 17
de gener a la Plaça
del Mercadal amb
nombrosa assistència

pròximes eleccions muni-
cipals, que tindran lloc el
mes de maig de 2011.

Per àmplia majoria dels
assistents i sense cap vot en
contra va sortir escollit en
Jaume Canal i Sotelo, que
era el candidat proposat per
l’executiva local d’Esquerra
Republicana de Catalunya a
Balaguer.

En Jaume Canal Sotelo,
que ja havia ocupat la
regidoria de sanitat a
l’Ajuntament de Balaguer
durant la legislatura 2003-
2007, va manifestar el seu
compromís envers el partit i
també per la ciutat de
Balaguer.

Davant la impossibilitat de fer-ho
personalment, donem molt sincerament les
gràcies, a tots els que ens han acompanyat

en aquests moments,
amb motiu de la defunció

del Sr. JOAN RAFEL SAURET

NOTA D’AGRAÏMENT

de la família

RAFEL-CAMPÀS
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El president de la
Diputació de Lleida,
Jaume Gilabert va
presidir la inauguració de
la pavimentació del camí
d’accés a la Col·legiata de
Sant Pere de Ponts.

Es tracta d’una obra
de dos quilòmetres que
va des del final de la zona
pavimentada del nucli de
Ponts  i fins a l’entrada
de la zona d’aparcament
de l’església i que ha
comptat amb un
pressupost total de

Jaume Gilabert inaugura la

pavimentació del camí fins a

Sant Pere de Ponts

Sant Pere de Ponts

L’obra ha suposat una
inversió de vora
170.000 euros i
permet la seva
revitalització

Presentació de les noves varietats

d’oliveres centenàries recuperades

Amb el nom d’Oliveres
Trobades de la Noguera, el
dissabte 16 de gener es van

La presentació va ser a Àger

presentar a la vila d’Àger dos
olis elaborats en el projecte
“Trobades per a la salva-

guarda de la biodiversitat
agrària” del Consell Comarcal
de la Noguera i Slow Food
Terres de Lleida.

Després de dos anys,
llancen el primer producte
destinat a la promoció de les
produccions locals basades
en varietats autòctones de la
zona.

Es tracta de dos olis
verge extra monovarietals
procedents d’oliveres
centenàries i en perill de
desaparició, localitzades a la
vall d’Àger i que es volen
conservar mitjançant
aquesta iniciativa.

Cáritas i Creu Roja recullen diners pels

damnificats del terratrèmol d’Haití
La xarxa de Cáritas a Haití

ha posat en marxa la primera
fase del pla d’emergència. A
més de col·laborar en les tas-
ques de rescat de possibles
supervivents sota les runes,
s’està realitzant la distribució
de lots d’aliments familiars
als damnificats a través d’una
xarxa de 27 punts de reparti-
ment a Port Príncep i
Jachmel.

Cáritas està coordinant
amb la Conferència Episco-
pal i la Nunciatura les iniciati-
ves d’assistència als damni-
ficats, a més de col·laborar
amb  l’ONU.

Les ajudes van destinades als damnificats d’Haití

169.155,56 euros.
Gilabert va destacar,

durant la seva intervenció
que es tracta «d’un dels
indrets més importants en
tant que patrimoni de les
comarques de Lleida», al
temps que va assegurar
que «aquesta pavimen-
tació del camí servirà per
generar més moviment, la
qual cosa beneficiarà el
turisme a la zona».

El camí que porta a la
Col·legiata de Sant Pere no
estava pavimentat fins ara,
i el drenatge longitudinal i
transversal era deficient,
de manera que estava gai-
rebé impracticable i no per-
metia un accés rodat con-
fortable a les nombroses
visites que rep la Col·-
legiata, segons han infor-
mat els tècnics de la zona.

D’altra banda, Creu Roja
també està treballant en l’ajut

humanitari de la zona
debastada pel terratrèmol.
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El passat 14 de gener
de 2010, tingué lloc la
primera reunió ordinària
de la Plataforma Proau-
tovia Tàrrega-Balaguer-
Alfarràs en la qual, es va
signar una carta adreçada
a tots els «líders» dels
partits polítics catalans
(PSC-CiU-ERC-ICV i PP)
per tal de demanar-los
una «entrevista personal»
per tal d’insistir en la
petició de la construcció
d’aquest autovia, i
conèixer la seva opinió

política abans de la
Campanya Electoral al
Parlament de Catalunya
de l’any 2010.

En realitat el que se’ls
demanarà en aquesta
trobada, serà la modi-
ficació urgent del Pla
Nacional d’Infraestruc-
tures 2009-2025 aprovat
recentment per l’actual
govern, per tal d’incloure
l’autovia Tàrrega-
Balaguer-Alfarràs i que
per tant, paralitzin
l’actual projecte de «via
ràpida amb variants» des
d’Anglesola fins a
Balaguer i Alfarràs.

La «Plataforma»
entén que la construcció
d’aquesta carretera
impedirà la construcció
de l’esmentada autovia,
en un futur.

La Plataforma Proautovia

demana reunir-se amb tots

els líders polítics catalans

Demanen l’autovia Tàrrega-Balaguer-Alfarràs

Volen incloure el
projecte de l’autovia
Tàrrega-Alfarràs, al
Pla Nacional
d’Infraestructures

La comarca vol celebrar diferents

activitats per la “Memòria Històrica”

En el marc de les políti-
ques del Consell Comarcal
de la Noguera per a la recu-
peració de la memòria his-
tòrica, durant els anys 2008 i
2009 es va posar en marxa el
projecte «Recerca, estudi i
recuperació d’espais de me-
mòria al voltant del Cap de
Pont de Balaguer».

Per donar continuïtat a
aquest projecte, el dia 19 de
gener el president i el gerent
del Consell Comarcal de la
Noguera van reunir-se amb
els alcaldes de Balaguer,
Bellcaire d’Urgell, Cubells,
Foradada, Montgai,
Preixens, la Sentiu de Sió i

Vilanova de Meià.
La finalitat de la trobada

era posar d’acord aquests
ajuntaments per demanar
una subvenció a la Direcció
General de la Memòria
Democràtica per a la
realització d’activitats
commemoratives, de
recerca i de difusió de la
memòria històrica, com

El Merengue de Camarasa ja ha estat recuperat

jornades, exposicions i
visites guiades.

L’acord a què van arribar
els assistents inclou la
recerca de noves fonts de
finançament per
complementar l’import de la
subvenció. El cost previst per
a les actuacions és de 90.000
euros.

Durant el 2010, s’estan
duent a terme obres de
recuperació de fortificacions
de la guerra civil a Montgai,
Bellcaire d’Urgell, la Sentiu
de Sió i Preixens. Per al 2011
es preveu intervencions en
altres punts com el Bombo
de Balaguer, entre altres.

Aquestes actuacions se
sumen a les que els
ajuntaments de Camarasa i
de Foradada van fer en
convocatòries anteriors,
com són la recuperació del
Merengue de la població de
Camarasa.

Reunió al Consell Comarcal de la Noguera

Acord de diferents
ajuntaments de la
Noguera per demanar
ajuts a la Generalitat de
Catalunya
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El dinar popular de
cassoles celebrat el pas-
sat dissabte 23 de gener
a Térmens va aplegar
més de 1.000 persones
que formaven part de les
vint-i-vuit colles partici-
pants.

En un acte que va ser
el més multitudinari de la
festa major d’hivern de
Térmens que es va
celebrar la passada
setmana en aquesta
localitat de la Noguera.

El dinar es va preparar,
des de primera hora del
matí, per les diferents
colles de la localitat que
van ocupar els carrers i

places de la vila, així com
també qualsevol
magatzem i local privat
tot cuinant les seves
propostes culinàries i
donant així un ambient
festiu per tota la població
durant bona part de la
jornada.

Mentre els cuiners
feien bullir la cassola, els
membres i responsables
de l’organització de la
festa estaven preparant el
pavelló de la ciutat per tal
de que tot estigués apunt
per a celebrar un any més
aquest tradicional dinar de
germanor i popular de les
cassoles de tros.

D’aquestes cassoles,
se’n pot dir que n’hi havia
de tots els sabors, i
cuinades amb tot tipus
d’ingredients, de màxima
qualitat, imprescindibles
per fer una bona cassola,
a part de l’habilitat de cada
xef.

Més d’un miler de persones a

les cassoles durant la festa

Major de Térmens

Cassoles a la festa major de Térmens

Al dinar de germanor
hi van participar un
total de 28 colles del
municipi i més d’un
miler de persones

L’Oficina Jove La Noguera-Balaguer

presenta la seva agenda a la web

Web de l’Oficina Jove

L’Oficina Jove La Nogue-
ra-Balaguer presenta la nova
agenda bimestral jove on
s’hi ofereixen cursos, tallers
i xerrades que es realitzaran
durant els mesos de febrer i
març a Balaguer.

Les novetats d’aquesta
nova agenda són bàsica-
ment dues, la primera és que
passa a ser bimensual i
l’altra que es deixa
d’imprimir en format paper i
passa a ser en format digital.
O sigui, que tothom qui
vulgui tenir l’agenda jove
haurà de consultar-la a la
pàgina web de l’oficina
www.noguerajove.cat on
també se la podrà imprimir.

Aquesta agenda va
destinada a tots els joves de
Balaguer i comarca, que
podran gaudir de cursos de
formació laboral, com és el
Curs per Aprendre a Parlar
amb Públic, el Curs de
Tècniques Corporals que
ajuden al moment d’una
entrevista de treball, etc..,

L’Oficina Jove està preparant nous cursos i tallers
per aquest primer trimestre de 2010, que es
publiciten a la web www.noguerajove.cat

Curs d’iniciació a la fotografia a

l’Oficina Jove La Noguera-Balaguer

De l’1 al 5 de març,
l’Oficina Jove de Balaguer
acollirà un curs d’iniciació a
la fotografia, per tots aquells
que vulguin aprofundir al
coneixement de la seva
pròpia càmara fotogràfica
digital.

El curs l’impartirà el
fotògraf balaguerí, Jordi
Bonet, durant els cinc
primers dies de febrer, de 8 a
10 del vespre, i tots els
interessats en inscriure’s
poden fer-ho a l’Oficina Jove.Curs de fotografia

El curs d’iniciació a la fotografia es farà de l’1 al 5 de març, de 20 a 22 hores,
a l’Oficina Jove de Balaguer, a càrrec del fotograf, Jordi Bonet de Balaguer

així com cursos d’oci, com
el Curs d’Iniciació a la
Fotografia i el Curs
monogràfic de ball de Salsa.

A part també es fan sortides
a la neu, exposicions i
xerrades entre moltes altres
activitats.

Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 973 448 332

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER
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Joel Joan i Abel Folk porten “El marit

ideal” al Teatre Municipal de Balaguer

La Sala d’Actes de
l’Ajuntament de Balaguer
acollirà la projecció de la
pel·lícula “Mein Führer”
de Dani Levy, el proper
diumenge 7 de febrer a
partir de les 6 de la tarda,
dins del programa de ci-
nema en català, organit-

zat des de l’Ajuntament
de Balaguer.

La pel·lícula Mein
Führer està considerada
una de les millors paròdi-
es de l’Alemanya de l’èpo-
ca hitleriana, després de
“El gran dictador” de
Charles Chaplin.

La Sala d’Actes acull la

projecció de “Mein Führer”

Mein Führer

L’obra «Un marit ideal» al Teatre Municipal de Balaguer

El cicle d’hivern del Tea-
tre Municipal de Balaguer
continua amb la representa-
ció de l’obra “Un marit ide-
al”, interpretada per un se-
lecte reaprtiment d’actors
com són Joel Joan, Abel
Folk, Àngels Gonyalons,
Camilo Garcia, Carmen
Balagué, i Anna Ycobalzeta,
entre d’altres.

Robert Chiltern és un
marit ideal per a la seva dona
Victòria, un polític brillant i
un perfecte cavaller. Tot can-
via quan irromp la malèvola
i seductora Mrs. Cheyeley.

L’obra “Un marit ideal” es
representarà el proper diu-
menge 14 de febrer a partir
de les 7 de la tarda.

Cal recordar que el diu-
menge 14 de març, continua
el cicle al teatre municipal,
amb l’obra “Boulevard”.

L’obra, que forma part del cicle d’hivern del Teatre
Municipal de Balaguer es representarà el proper
diumenge 14 de febrer a partir de les 19 hores
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La Sucrera actua al Teatre en benefici del

projecte al Senegal de Mans Unides
Mans Unides -Parròquia

de Balaguer organitzarà di-
verses activitats durant
aquest primer trimestre per
tal de recaptar fons per al
projecte 2010: Reconstruc-
ció de 40 cases i perforació
de 3 pous a la població de
Burofaye Diola, a 7 Km de
Ziguinchor (Casamance) a la
carretera nacional que va de
Guinea Bissau a la part sud-
oest del Senegal.

Amb els diners del pro-
jecte es podran reconstruïr
40 cases i es perforaran 3
pous d’aigua potable.

Una de les activitats
previstes per al projecte 2010
de Mans Unides és la
representació de l’obra de
teatre «Quines parelles» a
càrrec de la companyia de
teatre La Sucrera deMans Unides recaptarà fons pel Senegal

La representació de l’obra “Quines parelles” es
farà el proper diumenge 31 de gener a partir de les
7 de la tarda, al Teatre Municipal de Balaguer

Menàrguens.
La representació es farà

el proper diumenge, 31 de
gener. El preu de l’entrada és
de 10 euros i la recaptació
anirà destinada en benefici
del projecte al Senegal.

Altres activitats previstes
per Mans Unides són els
esmorzars solidaris que es
realitzen als diferents
centres educatius de la ciutat

de Balaguer i on els alumnes
paguen 2 euros per un
esmorzar que subministra
l’esmentada entitat.

Mans Unides procura
que els alumnes es
sensibilitzin i es solidaritzin
amb persones en situació
d’extrema pobresa d’altres
indrets del món i que els
ajudin en la manera que els
sigui possible.

La Sucrera ofereix l’obra “Quines parelles”
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La Biblioteca de Balaguer us recomana

la lectura dels següents llibres

Una suposada parella
d’amants, un home i una
dona, moren en un
accident quan viatjaven en
un taxi. El conductor, l’únic
supervivent, és incapaç
d’explicar el motiu de
l’accident. Potser té a
veure amb alguna cosa
que ha vist o que li ha
semblat veure pel retro-
visor. Però no pot precisar
què és exactament, i
tampoc pot donar gaire
explicacions més: ¿Qui era
la misteriosa parella? ¿Cap
a on anaven? I ¿per què?
De fet, tot el que té a veure
amb aquesta parella
sembla del tot indesxi-
frable.  Ben aviat, l’accident
és convertirà en un
assumpte d’abast interna-
cional. El misteri de la
qüestió obsedirà el lector
fins a les darreres línies.

El racó del poeta

L’accident
Autor: Ismail Kadaré
Gènere: Novel·la

Petita història dels
humans
Autor: Jordi Casanova
Gènere: Ciència

Els secrets de la Faith
Green
Autor: Jean-François Chabas
Gènere: + 11 anys

Cada dia tenim més
informació sobre la
nostra naturalesa huma-
na. Els coneixements
científics, i especialment
biològics, ens van
descobrint com som,
com funcionem, quin
camí pot seguir la nostra
espècie. Explica com les
noves i contínues inves-
tigacions ens obliguen a
revisar moltes idees que
tenim sobre nosaltres i
sobre el món que ens
envolta. Aquestes pàgi-
nes, tan clarament
escrites, ens acompa-
nyen per fer-nos entendre
que els successius
coneixements científics
van condicionant el
pensament humà sobre
la natura, la moral i
l’evolució de la nostra
societat.

La besàvia d’en Mickey,
un noi de Brooklyn, s’ha
instal·lat a casa. Diu que hi
ve a morir, però a ell li
sembla molt viva i no es
resigna a compartir
habitació durant anys i
panys, i voldria que ara
mateix se’n tornés als
boscos de Montana.
Regirant la maleta de la
dona, Mickey hi descobreix
un revòlver i un diari íntim,
elements suficients per a
desvetllar-li la curiositat.
Una lectura d’amagatotis
fa créixer dins el noi un
afecte sobtat per la besàvia
i la fascinació per la història
de la seva família.

Llibre que ha guanyat
un bon nombre de premis
a França i enguany opta al
5è Premi de Literatura
Infantil Atrapallibres en la
categoria d’11-12 anys.

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

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

V. X. ADSUAR

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

vendes · reparació de turismes i recanvis originals

equip Star Diagnosi

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

Miquel Trilla

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

Indesinenter
Somni dos

Silencis de la nit amb tu clivellen
moments que deixo córrer nit avall.
Polsim de sentiments que algú anomena
floretes, no pas llosa del passat.

Em puny  el crit ressec de la memòria,
el bell replà crescut a dins del cor.
Un replanet formós sempre a l’espera,
em puny doncs és encara allí tot sol.

Ressols i regalims, finor de somni,
un bes vermell, petó encès al foc.
Farina de bon blat a tota brida,
pa blanc cruixent tot just sortit del forn.

El temps però se’n va mentre germina,
doncs ell i l’infinit potser és el tot.
Per al record, el temps és com la dida,
que alleta amb el seu pit de dos en dos.

Mercedes-Benz
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Classificació

Tercera Divisió

1. Hospitalet ............. 54

2. Reus ...................... 45

3. Santboià ................ 40

4. Manlleu ................. 39

5. Prat ........................ 38

6. Cornellà ................ 37

7. Llagostera ............. 33

8. Europa ................... 33

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

10. Balaguer ............ 30

11. Palamós .............. 27

12. Pobla Mafumet .. 26

13. Castelldefels ...... 26

14. Vilanova .............. 25

15. Rapitenca ........... 23

16. Premià ................ 21

17. Benavent ............ 21

18. Cassà .................. 18

19. Blanes ................. 17

20. Olesa ................... 14

Propers encontres

31/01/2010 --  17h

Camp de Palamós

Palamós| Balaguer
-------------------------------------

07/02/2010  --  17h
Camp Municipal

de Balaguer

Balaguer| Amposta

Golejadors del

C.F. Balaguer

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

El Balaguer s’ha si-
tuat a la zona mitja de
la classificació des-
prés de set partits con-
secutius sense conèi-
xer la derrota i mos-
trant una millora en el
seu joc, sobretot en els
darrers partits dispu-
tats a casa. En el dar-
rer partit davant el
Benavent, en el derbi
lleidatà, els balague-
rins van aconseguir
una meritòria victòria.

Jaume Campabadal

El Balaguer s’emporta el derbi de la

tercera divisió guanyant 1-0 al Benavent

FUTBOL>> Un solitari
gol d’Ermengol al minut
20 de la segona part
serveix per a què els 3
punts del derbi lleidatà
es quedin a Balaguer

17/01/2010

EUROPA 2

BALAGUER 2

El Balaguer continua en
el seu millor moment de joc
de la temporada, i continua
escalant posicions a la clas-
sificació de la tercera divisió
catalana. Després de l’empat
a dos gols al camp de
l’Europa, els homes que en-

El partit va ser molt dis-
putat, amb molta intensitat
i molta lluita, com acostu-
men a ser els derbis, amb
més passió que futbol. Però
els balaguerins van ser els
que van saber trencar la xar-
xa defensiva del rival, i des-
prés d’una gran jugada de
Ramon per la banda,
Ermengol aconseguia desni-
vellar el marcador davant
l’alegria de jugadors i afició.

Amb aquesta victòria,
els de la Noguera es situen a
la meitat de la taula, amb 30
punts, i davant la disputa de
dos partits contra rivals di-
rectes com el Palamós i
l’Amposta que podrien fer-li
escalar més posicions, en
cas de resultats positius.

D’altra banda, cal desta-
car que l’equip, poc a poc va

trena Lluís Elcacho van dis-
putar a casa, el primer derbi
lleidatà de l’any davant el
Benavent, aconseguint su-
mar els tres punts, gràcies a
un solitari gol d’Ermengol,
en el minut 20 de la segona
part de l’encontre.

Equip titular del Balaguer

23/01/2010

BALAGUER 1

BENAVENT 0

Equip del Benavent

recuperant els jugadors lesi-
onats, i si fa uns dies ja s’in-
corporava Raya, el passat
diumenge ho va fer
Cifuentes, a l’espera que
durant la setmana propera ja
es recuperin Moi i Juanjo
Tenorio. Parra i Antúnez, en-
cara en tenen per uns dies.
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El Salud Automoció
Balaguer va aconseguir la
seva segona victòria con-
secutiva i les dos a domi-
cili. El partit va començar
molt igualat on l’equip
local vivia gràcies al seu
encert des de la línia de
6.25. 17-18 a la fi del pri-
mer quart.

Al segon quart la cosa
no va canviar i els locals
gràcies a segones
opcions van poder agafar
una renta de 6 punts, 34-
28 a la mitja part. Però en
el tercer quart, un parcial
de 9 a 0, va donar un
avantatge de 12 punts als
locals. Tot i així els
jugadors de Balaguer es

El C.B. Balaguer guanya

71-75 el seu segon partit

consecutiu fora de casa

El Club Bàsquet Balaguer va guanyar a la pròrroga

BÀSQUET>> Aquest
dissabte rep l’Alpicat
en el derbi lleidatà de
la Primera Catalana
en un important partit

van posar el peto de
treball i van demostrar
que no tenien cap
intenció de deixar
escapar el partit, tornant
el parcial de 0 a 9 i
guanyant el parcial del 3r
període, 16-20, deixant el
marcador a un 48-44 a la
fi del 3r quart. L’últim
quart va ser intercanvi de
cistelles, que va fer que
el marcador no superés
la barrera dels 4 punts  de
diferència. A falta de 1,8
segons el Balaguer
disposà de dos tirs lliures
per empatar el partit, i el
jugador balaguerí Dante
González va anotar els
dos tirs lliures forçant la
pròrroga.

Arribats a la pròrroga,
els jugadors locals van
estar força desencertats
des de la línia de tirs
lliures, fent que el
Balaguer pugués endur-
se la tant treballada i
anhelada victòria.

El Futbol Sala Cristec perd per la

mínima a la pista del Prats de Rei
El Cristec perd a la pista

del Prats de Rei, per 4 gols a
3.

Els balaguerins deixen
escapar l’oportunitat de re-
tallar diferències amb els lí-
ders de la categoria al caure
derrotats en una pista de ci-
ment que, per les seves ca-
racterístiques, mai ha estat
propicia per obtenir un bon
resultat.

El proper cap de
setmana, el dissabte 30 de
gener, el Cristec, a les 17
hores al poliesportiu
municipal,  rep la visita del
Tàrrega en un dels partits
clàssics derbis de la
Nacional.El Cristec cau a la pista del Prats de Rei

El Tennis Taula Balaguer femení va

guanyar per un contundent 1-5 al Vic

TENNIS TAULA>>  El
Balaguer - Villart Logístic va
poder per fi iniciar la segona
volta de la lliga amb la seva
visita a Vic, que va resoldre
amb gran solvència per un
contundent 1 a 5 favorable a
les de La Noguera.

L’encontre començava
amb l’enfrontament entre  la
vigatana Nadina Riera i la
balaguerina Yan Lan Li, amb
un resultat clar de 0 a 3 per a
aquesta. Tot seguit, la
tercera jugadora vigatana,
Mercè Morera, queia també
sense problemes per 0 a 3
davant la balaguerina, Anna
Biscarri. Judit Roca
sorprenia a Loredana Raduta

FUTBOL SALA>> Els balaguerins van caure 4-3
perdent l’oportunitat d’acostar-se al cap de la taula

Les jugadores del Club Tennis Taula Balaguer

guanyant-la per un ajustat 3
a 2 que complicava les
coses. Però l’autèntica
sorpresa la donaria Anna

Biscarri guanyant sense
contemplacions a Nadina
Riera per un contundent 0 a
3 en un esplèndid parit.
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Pedala.cat, cinquens als campionats de

Catalunya de triatló d’hivern a Tuixent

Participants del Pedala.cat

Aquest passat diumen-
ge dia 17 de gener, s’han dis-
putat els campionats de
Catalunya de triatló d’hivern
a l’estació Lleidatana de
Tuixent La Vansa.

La cursa disputada en
format modern tot neu, es
composa de 10 km d’esquí
de fons, 10 km de BTT per
damunt de neu i 5 Km de
cursa a peu també per da-
munt de neu.

L’equip del C.E.
Pedala.cat de Balaguer va
assolir la 5a posició en la
classificació per clubs,
demostrant una vegada més
que és un dels clubs punters
a Catalunya.

L’equip del Pedala.cat de
Balaguer, estava format per
Ricard Viola, Carles
Corretgé, Pere Pérez i
Ramón Fargues.

TRIATLÓ>> Ricard Viola, Carles Corretgé, Pere
Pérez i Ramon Fargués van quedar cinquens per
equips als campionats de Tuixent-La Vansa

Excel·lents resultats dels nedadors

balaguerins al Trofeu de Cervera

Bons resultats en el
Trofeu de Cervera de natació
amb sis clubs participants
de la província.

Els resultats més
destacats son la primera
posició en categoria
prebenjamí femení de la Sara
Puigarnau en els 25 metres
braça i el quart lloc d’en Joan
Bonet en la mateixa prova en
categoria masculina, en
categoria benjamí el cinquè
lloc de l’Emma Garcia i el sisè
i setè lloc per en Joan López
i l’Hector Camarasa , en
categoria Aleví tenim al Pere
Barbosa, Nil Profitós, Arnau
Gracia i en Marc Camarasa
segon, tercer, quart i cinquè

Club Natació Balaguer

respectivament en els 400
lliures.

En categoria absoluta
primer lloc per la Marina

NATACIÓ>> Al Trofeu de la capital de la Segarra hi van participar un total de
6 equips de la província de Lleida, destacant-ne els nedadors del CEN Balaguer

Verges en els 200 lliures i
també primera l’Anna
Auberni en els 100 metres
papallona.

El passat mes
d’octubre la Societat de
Pescadors Esportius de
Balaguer, en assemblea
General extraordinària,
van convocar unes
eleccions per tal de
formar la nova junta
directiva. Els resultats de
l’assemblea, van quedar
de la següent  manera:
President: Joan Pla
Cubedo, vicepresident:
Francesc Ferrer Moreno,
vicepresident i tresorer:
Pere Lozano Sanagustin,

vicepresident: Jose A.
Rodríguez Cuellas,
secretari: Jordi Pla Liñan i
vocals: Andrés Mesa
González, Consolación
Hinojosa Luque i Jordi
Carrera Alias i
col·laborador: Genís
Alarcón Granés.

Tanmateix, també es
va fer pública la
classificació de final de
temporada 2009, que va
quedar amb els següents
resultats: com a campió:
Jose A. Rodríguez; sots-
Campió: Sergi Moreno i
sots-campió infantil: Àlex
Vaida. Campiona Dames:
Chelo Hinojosa i sots-
campiona Dames: Anna
Ma Torres, campió de
peces: Xavier Pla, campió
peça major: Toni
Puiggròs.

Joan Pla és el nou president

de la Societat de Pescadors

Esportius de Balaguer

Joan Pla, nou president de la Societat de Pescadors

PESCA>> José A.
Rodríguez encapçalà
la classificació final
de temporada ‘09 dels
pescadors balaguerins

Centre Mèdic Pere III

Av. Pere III, número 10, entresòl. Balaguer

Centre Mèdic Pere III

Av. Pere III, número 10, entresòl. Balaguer

Dr. Jaume Canal
Medicina General i mútues

Tel. 607 787 338

Visites:
dilluns, dimecres i divendres, de 17 a 20 h
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Balaguer acull el Campionat provincial

d’Escacs de menors de 16 anys

ESPORT>> ”Esport i
Salut” és un programa di-
rigit per la Regidoria d’Es-
ports amb l’objectiu de
potenciar la pràctica es-
portiva i l’activitat física
en la vida quotidiana de
les persones. Destinat a
la població major de 55

anys; amb la intenció de
continuar amb el Progra-
ma Pafes, i en la que es
desenvoluparan contin-
guts similars com fins ara;
activitat d’aeròbic, tonifi-
cació de la musculatura i
treball de les habilitats
motrius bàsiques.

Presenten el programa

“Esport & Salut” de Balaguer

Presentació del programa

Aleix Martí

Del 9 de gener al 20 de
febrer a la ciutat de Balaguer
s’està duent a terme el Cam-
pionat Provincial de menors
de 16 anys de la Federació
d’Escacs, campionat que
després de disputar 7 ron-
des, donarà la classificació
per participar als campio-
nats de Catalunya que es
celebraran durant la Setma-
na Santa.

El Club Escacs Vallfo-
gona participa amb 10 juga-
dors de la cantera del club
en les diferents categories.

Pel que fa als més joves
del campionat, la categoria
sub-10, Aleix Martí del Club
Escacs Vallfogona va líder en
solitari amb 5,5 punts, a l’es-
pera de jugar l’última ronda
que pot aconseguir ser cam-
pió absolut de la seva cate-
goria.

ESCACS>> El Club Bàsquet Vallfogona hi participa
amb 10 jugadors, destacant-ne el sub-10, Aleix
Martí que lidera la seva categoria
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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.

Les faules de torn
C.G.A.

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

Quan llegia el Groc
passat, em vaig sentir una
mica trasbalsat en la ficada
de punts no gaire
afalagadors pel nostre
alcalde, i que per cert
continuarà essent-ho els
anys que ell vulgui, malgrat
el que puguem dir. Em va
estranyar molt que el Sr.
Borràs, ara, desprès de tants
anys doni unes xifres de
quan ell va entrar a
l’Ajuntament. Jo voldria
preguntar-li per a què les va
callar i tapar? Per què no les
va denunciar públicament
aleshores? Cada dia que
passa la democràcia que
vostès han creat a la seva
mida, ens va donant motius
per sospitar, ens dóna la
sensació de que tot està
pactat i amanit a l’esquena
nostra i ens va desen-
cantant. Unes vegades pels
silencis, altres per parlar
massa.

Però li vull fer observar
Sr. Borràs, que el Sr. Aguilà
sí va ficar al damunt de la
taula en el debat televisiu que
va tenir lloc quatre anys
desprès, els seus números
rojos. Vostè dient no i ell
dient sí. I el votant va creure
entre altres coses, al sí.
Passat el temps veiem com
aquella suposada austeritat
del Sr. Aguilà ha volat. D’uns
dos-cents milions de
pessetes d’aleshores, avui
es parla de milions d’euros

de deute.
Benvinguda la dita

austeritat municipal que ens
fa una Festa de Reis ben
lluïda. La despesa va
augmentant amb alegria. Ho
tenim tot i d’una
immillorable qualitat, fins i
tot, els sous dels regidors als
que ara s’ha d’afegir un altre
amb temps dedicat a la
Ciutat, que mai s’havien vist
compensats com ara a la
seva vida laboral (?), i que
són intocables, segons ells
mateixos. Faltaria més! Tot
això ve a tomb per dir-vos
esperançats lectors, de que
no sigueu optimistes
pensant de que alguna cosa
pot canviar, com algú m’ha
volgut fer creure, res canviarà
perquè tots són iguals quan
arriben a manar. Mireu
l’espectacle barceloní de
l’Entesa, recordeu-lo si us
plau, i si perden la Generalitat
veureu quines pobres
diferències hi haurà. Perquè
us heu de mentalitzar que
tots són iguals, i els fa iguals
l’embruixament del manar
que dóna “l’erotisme del
Poder”. En pocs anys hem
vist pestes de tocinos, de
vaques i aus diverses, i
nosaltres sempre preo-
cupats de tot. No parlarem
dels incendis de costum de
cada estiu, ni dels desastres
naturals que tenen lloc en el
món. Ara tenim la grip que
no acaba de fer por, i per tant,

Aquest cap d’any vaig
tornar a aterrar al cotilló
municipal (no oficial) on
s’ajunten tots els anti-VIP’s
de la comarca. Cada any nou
em dic que serà el darrer, que
el proper me n’aniré a la
Fonda del Nastasi, o sota el
pont, abans de tornar a
caure en la ignomínia. Però
allí estava un altre cop,
caminant entre els matolls
humits cap aquella cabana
de l’horta d’avall.

Quan vaig empènyer el
vetust porticó de fusta i, sota
la difosa llum de dues
bombetes, vaig veure tota la
tropa d’amics i coneguts
marginats pel sistema
bolcats sobre la taula de
l’escarransit pica-pica,
endrapant com si en lloc
d’acabar-se l’any s’acabés el
món, se’m va escapar una
llagrimeta d’emoció.
Aquests eren els meus! Els
Freaks, l’exèrcit de Panxo
Villa!

Vaig passar dins, feia un
fred que pelava, les dues
estufes catalítiques cedides
per l’ajuntament no
portaven la bombona de
butà i el sostre de canya ple
de forats no ajudava gaire a
conservar l’escalfor animal.
Allí estaven tots, lo Bízquez
barallant-se per l’amanida
amb la Dori i la Gertru, lo Ton
de la Reguereta i els seus
confrares lluitant per obrir
una ampolla de vi escumós,
l’Octavi el gras, el vell
Matussalem, el CGA, l’Etore
Martini, els de la Bultra i
altres figures de la cultura
local, afanant-se a ingerir les
restes de patates ondulades
sabor bikini, cacaus i olives

Entrevistes freaks.

La ciutat cremada.
Inyaqui Olarte Vives

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

que quedaven als plats de
plàstic. Els regidors de
l’oposició seien amb cara de
pomes agres al voltant d’una
taula amb tres cadires
buides. Sembla ser que tres
dels seus ara estaven de
festa grossa amb l’alcalde i
l’equip de govern. Un dels
regidors va començar a
arrencar pàgines del llibre
dels pressupostos
municipals i va provar
d’encendre un foc.

Al cap d’una estona tots
ens arraulíem al voltant de
la foguera i anàvem llençant
plats de plàstic, fulles del
llibre d’ordenances
municipals i lo Ton, que ja
no tocava vores, una
ampolla de vidre. El foc anava
creixent i pujant i tots
sentíem l’escalforeta i la
càlida emoció de la
companyonia i el licor dins
nostre. En un moment
donat, el trevol de canya es
va encendre. Però encara
vam tardar uns moments a
reaccionar d’atordits que
estàvem per la fumera.

Després van venir els
crits i l’estampida. Al final,
vam fer el cap d’any a Santa
Maria amb pipes Xurruca.

En fi, espero que el 2010
sigui una mica menys
freaky, però a Balaguer i
comarca costarà prou!

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

ningú es vacuna (un
20%), de tants
despropòsits que han
escoltat d’origen variat i
suposadament amb
coneixement del tema. En
fi, ha tingut més
credibilitat una monja
que quaranta polítics.

Com ja tenim
dedicats a la crisis
ministres amb cartera i
maleta, que van fent
turisme per llunyans
països, i al Sr. Zapatero
que ho veu tot verdejant,
podem estar tranquils.
No ens ha de treure el son
que el poble estigui
preocupat en primer lloc
pel “paro”, i en segon per
la classe política que
tenim. No importa. Ja ens
distrauran amb qualsevol
cosa. Ara al de Barcelona
(l’alcalde), aquest noi
xiroi ha fet la troballa dels
Jocs d’Hivern de no sé
quin any. L’Hereu del Cap
i Casal de Catalunya,
enlloc de solucionar els
problemes que té (molts
per cert), va a crear-ne uns
de nous amb els nostres
veïns aragonesos. Olé!!
Aquí i ara, la faula és el
soterrament de la via del
tren que ha d’ésser el
motor de la mobilització
de l’autèntic balaguerí de
bé. Res es farà, si no hi ha
una nova planificació de
tota la línia, amb més
imaginació, més utilitat i
menys cost. I podeu
creure que desitjo
equivocar-me.

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

www.revistagroc.com
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La xarxa social més
famosa que ja té milions
d’usuaris i un 75% de la
població jove registrada a la
red social Facebook ha
servit entre altres coses
perquè un grup de joves de
Balaguer i del conjunt de
pobles de la Noguera faci
promoció d’un grup
anomenat «Associació de
joves de Balaguer i
comarca», amb la finalitat
de donar a conèixer les
inquietuds, les mancances
i les propostes sobre el
nostre grup.

En definitiva, aquesta
organització de caire juvenil
es presenta a la societat per
a ser partícips del futur del
poble i crear un grup
d’opinió i reflexió sobre els
diversos temes que afecten
a la gent jove. També pretén
organitzar activitats
encarades als joves, però
obertes a tot el poble. El
grup vol potenciar i
conscienciar a aquest grup
i la ciutadania en general pel
que fa al civisme,
l’ecologisme, el medi
ambient.

Fins ara, el grup té
aproximadament uns 50
joves que col·laboren a
través d’Internet i la direcció
actual espera que els
pròxims dies s’hi afegeixin
més persones.

Cal destacar que els
principals membres del
grup recolzem altres grups
d’aquesta xarxa social com,
per exemple, que volem
l’emissora de ràdio «Flaix
FM» a Balaguer com a la
resta de Catalunya, i també
es va parlar de la necessitat
de tenir locals d’oci com hi
ha a Lleida, Golmés...  En
aquest sentit, proposem la
realització d’una discoteca
gran semblant a les que hi
ha a altres ciutats i en
establir contactes amb
grups de música importants
i que agraden molt als joves
per tal de que actuïn a la
nostra ciutat. Els membres
d’aquesta pàgina, a més a
més, reivindiquen que hi
hagi un cine a la ciutat que
ara li manca, després del
tancament fa uns anys dels
cinemes Condes d’Urgell.
Tenint en compte que

entenem que aquest
projecte seria a llarg termini,
des d’aquí proposem que a
la sala d’Actes de
l’Ajuntament o al Teatre
Municipal de la ciutat
s’emetin regularment
pel·lícules recents
estrenades a les sales de
cinema.

L’associació vol recolzar
tot tipus de iniciatives
progressistes que es facin
arribar a través d’Internet,
com ara que hi hagués un
canal de Televisió Digital a
Balaguer i apuntar que
l’organització va recolzar
l’edició d’enguany de 
Marató de TV3.

Finalment, val a dir que
s’espera que el grup
augmenti per tal de
constituir-nos oficialment i
així, després de la
construcció del casal de
ciutat, intentar aprofitar
aquest fet per a
l’Asssociació tingui un
espai on poder reunir-se i fer
les activitats que es
marquin.

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

Els joves tenen molt a dir
Josep Ma Castells i Josep Antoni Díaz, membres de l’Associació de Joves de Balaguer i de

la Noguera

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

La consulta sobre la
independència que farem a
Balaguer el 25 d’abril ja es
va fer el passat 13 de
desembre a 166 municipis,
entre els quals alguns de
propers com Artesa de
Segre, Linyola, Corbins,
Ivars d’Urgell o Ponts. Tot i
l’èxit s’han alçat veus
parlant de si un 27% de
participació a Catalunya, i

un 36% a Lleida és poc o
molt. Sabeu quin és el
percentatge del cens
electoral que va obtenir el
2006 el PSC per poder
governar a Catalunya?
Doncs exactament un
15,21%. Sorpresos? És tan
senzill com saber que el PSC
va treure un 26,8% dels vots
emesos sobre una
participació total d’un

Quatre gats?
Plataforma Ciutadana Balaguer decideix

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

56,77%.
Quant suma tot el

tripartit sencer? Doncs
PSC+ERC+ICV van sumar
el 2006 ni més ni menys que
un 28,54% del cens total.
Poc o molt? I quin
percentatge va votar els
partits considerats
«catalanistes»: Doncs si
sumem els vots de CiU i els
d’ERC a les últimes
catalanes el total de vots és
d’un 25,82% del cens.
Sorpresos un altre cop? De
fet, qualsevol opció política
catalana que hagués
aconseguit que la votés un

30% del cens hauria assolit
una única cosa: la majoria
absoluta al Parlament.

A més, per poder
comparar les diferents
eleccions caldria treballar
amb el mateix cens, i per
tant, descomptar del cens
del passat 13 de Desembre
els ciutadans que no tenen
dret a vot a les altres
eleccions (joves i nous
catalans). Això provocaria
incrementar la participació
a les consultes entre 7 i 9
punts més. Potser ara la
participació del 13-D ja no
us semblarà tan poca cosa i

la podreu valorar millor.
Arribar a les xifres a què

s’ha arribat amb els mitjans
amb què s’ha fet és
extraordinari. Sigui quin
sigui el sentit del vostre vot,
tornem a convidar-vos a
col·laborar per organitzar les
consultes a tota la Noguera
per poder repetir l’èxit, tant
als municipis que faran la
consulta el 28 de febrer com
els que la farem el 25 d’abril.

Conmnecta’t i opina a
www.balaguerdecideix.cat.

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

Il·lustríssim Sr. Alcalde,
Aquests dies passats,
durant les Festes de Nadal,
vaig rebre la seva carta
personal. Quina il·lusió,
l’alcalde em felicita les festes
personalment! Però no,
després vaig assabentar-me
que l’havíem rebut
centenars de balaguerins,
totes idèntiques, i que no
eren precisament per felicitar
ningú sinó per tal de
justificar la injusta i
desmesurada pujada
d’impostos, molt i molt per
sobre de l’IPC.

Gràcies per no apujar les
sancions per passejar un gos
sense collar o sense morrió
i altres per l’estil que no
afavoreixen quasi ningú. Ens
fa un gran favor.

Gràcies també per no
apujar l’impost de circulació
de vehicles, però... És veritat
que no el pot apujar més
perquè ja està en el seu
màxim legal possible?

Potser hi ha altres
mesures possibles més
justes per tal d’equilibrar el
previsible dèficit entre

ingressos i despeses dels
pressupostos de 2010. En
puc apuntar una? Per
exemple reduir en un 30
% les contractacions «a
dit», sense concursos ni
oposicions, de personal
eventual i temporal de tot
l’any passat. Un exemple
molt recent, potser
l’últim, és la contractació
d’un alt càrrec a l’IMPIC,
se suposa que molt ben
pagat amb diners del
contribuent... i això, a
canvi de què?

Salutacions.

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

Carta oberta a l’alcalde de

Balaguer
Ferran Barallat i Carme Gimeno

--------------------------------------------------------------------------------------------------
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El proper dissabte 13
de febrer, Balaguer reviurà
la festa del Carnestoltes,
tant esperada per apetits
i grans.

La habitual rua sortirà
del carrer Noguera
Pallaresa a les 5 de la
tarda per dirigir-se cap a
la plaça del Mercadal
acompanyada de
diferents comparses i
xarangues. Allí, i després
del pregó del Rei
Carnestoltes, el grup Els
Cunyers oferirà una

sessió de ball infantil.
A partir de les 11 del

vespre i al Pavelló del Molí
de l’Esquerrà, serà
l’Orquestra Casino qui
amenitzarà el Gran ball de
Carnestoltes i el Gran
Concurs de disfresses,
amb importants premis
tant individuals com de
grup.

Tots els interessats en
confeccionar una carros-
sa de Carnestoltes, s’han
d’inscriure a les oficines
de l’IMPIC abans del
proper 11 de febrer i
rebran una subvenció de
100 euros.

D’altra banda també
es subvencionaran amb
30 euros totes aquelles
comparses que s’inscri-
guin i tinguin un mínim
de 12 components.

Balaguer celebra la Festa del

Carnestoltes el proper

dissabte 13 de febrer

Nombroses disfresses a la rua del Carnestoltes

L’Orquestra Casino i
el grup Els cunyers,
seran els
protagonistes
musicals de la festa

Josep Maria Morell exposa a Alfarràs

els seus 50 anys davant dels fogons
Després de dos mesos

de ser nomenat fill adoptiu
de Balaguer, Alfarràs la po-
blació on va néixer aquest
conegut restaurador ha vol-
gut acollir una exposició
sota el títol «50 anys de cui-
na» que recull tots els seus
mèrits aconseguits durant
els 50 anys de vida professi-
onal sempre davant dels fo-
gons.

Alfarràs acull aquesta
exposició al saló de
l’ajuntament durant els dies
de la festa major per tal de
fer-li també un petit
homenatge a aquest
mediàtic restaurador, del
poble que va néixer.Exposció “50 anys de cuina” de Josep Maria Morell

El Bus de les 6 copes del Barça arriba a

Balaguer el divendres 5 de febrer
El proper divendres 5 de

febrer des de les 10 del matí
i fins a les 2 de la tarda, els
balaguerins podran contem-
plar les sis copes guanyades
del Futbol Club Barcelona en
la temporada 2008-2009, en
el Bus itinerant de les 6 co-
pes guanyades del Barça.

Durant aquest horari, el
Bus del Barça, estarà apar-
cat a l’estació d’autobusos
de Balaguer, amb l’exposició
oberta a tot el públic que ho
vulgui contemplar.

L’exposció va ser inaugurada per l’Alcalde de
Balaguer, Miquel Aguilà durant la Festa Major

Bus de les 6 copes

O C I
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Anuncis breus classificats

VENDA, OPORTUNITAT ÚNICA
Pis dúplex a l’Av. Països Catalans,

de 150 m2, cuarto de 40 m2 al costat,
amb gran terrassa i tot amb vistes al riu.

------------------------------------------------------------
Interessats trucar als telèfons:

678954170-667476167

IMMOBLES

-------------------------------------
ES TRASPASA botiga de
roba a Balaguer, total-
ment acondicionada. En
ple funcionament. Raó:
650399545.
-------------------------------------
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.
-------------------------------------
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. Interessats tru-
car als 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.
-------------------------------------

VENDA/LLOGUER pàr-
kings tancats al c/ Jaume
Balmes, 11. Raó telèfons:
973446161-629310479.
-------------------------------------
DÚPLEX seminou, 2
habitacions+estudi. Ca-
lefacció, ascensor i ter-
rassa de 23m2. Hipoteca
de 550 e/mes (despeses
incloses). Immillorable
situació. Raó: 696414927.
-------------------------------------
ES LLOGA apartament
a Camarasa, moblat,
amb foc a terra i vistes
al riu. També pàrking
tancat al c/ Sant Diego
California a Balaguer.
Interessats trucar als
telèfons:  973447752-
639920281.
--------------------------------
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.
-------------------------------------
TRASPASSO botiga de
roba a Balaguer per no
poder atendre. Preu a ne-
gociar. Possibilitat gène-
re en stoc. Tel: 973449432.
-------------------------------------

OPORTUNITAT. En ven-

da terreny urbanitzable

de 400 m2 a la Sentiu

(Urb. Sant Miquel). Situ-

ació immillorable. Preu:

51.000 e. Interessats tru-

car al: 686001066.

-------------------------------------
VALLFOGONA de Bala-
guer, pisos d’obra nova
en venda/lloguer. De 2/3
hab., pàrquing i traster.
Venda des de 390 e/mes
i lloguer des de 375 e/
mes. Ajuts Generalitat
HPO. Raó: 973450009.
-------------------------------------
PÀRKING tancat, es lloga
al c/ Doctor Fleming.
Preu: 59 e/mes. Raó:
973450407.
-------------------------------------
ES TRASPASSA bar-res-
taurant per jubilació.
Pàrquing propi, terrassa,
menjador de 60 places.
Totalment equipat. Funci-
onament i permisos amb
regla. Amb vivenda. Infor-
mació telf: 600381763.
-------------------------------------
OPORTUNITAT, casa
adossada a Gerb, 240 m2,
pàrking 2 places, piscina,
reg i tendal automàtic.
200.000 e negociables. T:
973448550-617021811.
-------------------------------------

casa de planta baixa al cantó del

col·legi Gaspar de Portolà.

Sense moblar.

Abstener-se curiosos.

SE ALQUILA parquin
cerrado en la c/
Barcelona, 38. Con
lavadero comunitario.
Razón tels. 618481784 /
973445048 (mediodía y
noches)
-------------------------------------

TREBALL

-------------------------------------
CONSTRUCCIONS Ger-
mans Vidal. Teulades,
banys, comunitats, gran-
jes, magatzems i refor-
mes en general. Econò-
mic! Informació als
telefons: 973426180-
690921832.
-------------------------------------
S’OFEREIX noia jove del
país per fer treballs do-
mèstics a temps parcial
o fer de cangur. Raó telè-
fon: 605032812.
-------------------------------------
ES PRECISA persona per
a donar classes de repàs
a domicili, de 1er de Bat-
xillerat, de 9 a 10 de la nit.
Raó: 653991350.
-------------------------------------
SE OFRECE chica de me-
diana edat para realizar
servicios de geriatria. De
mañana, noche o interna.
Telf: 678514815.
-------------------------------------

VARIS

-------------------------------------
ES VEN taula de menja-
dor, amb sis cadires i un
sofà. Tot seminou i en bon
estat. Interessats trucar
al: 671542424.
-------------------------------------
ES VEN càmara de fotos
reflex, marca Nikon. In-
clou trípode i funda. Tot
nou. Preu: 125 e. Opor-
tunitat. Raó: 690189081.
-------------------------------------

MOTOR

-------------------------------------
VENDO Wolkswagen
Touareg. En muy buen
estado. Razón teléfono:
671542424.
-------------------------------------
OPORTUNITAT. Vols es-
trenar moto? Honda CB
600F (Hornet). Any 2006.
Pocs quilòmetres. Impe-
cable. Sempre garaig.
Opció de limitar-la a 34cv.
Amb o sense equipació
home-dona. Marca Dai-
nese. Raó: 646283769.
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------

Visita la nostra web: www.revistagroc.com

ES LLOGA

Informació als  telèfons:

655 803 933 - 655 803 929
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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 28 de gener a les 8 de la tarda del 4 de febrer ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De les 8 de la tarda del 4 de febrer a les 8 de la tarda de l’11 de febrer CLAVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De les 8 de la tarda de l’11 de febrer a les 8 de la tarda del  18 de febrer SALA

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
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