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Què en penseu?...

>>BALAGUER

L’Ajuntament presenta el Pla
d’Inversió Local 2010

Les associacions de Balaguer
volen el soterrament de la via
----------------------------------------------
>>COMARCA

El Consell Comarcal present a la
Fira de Turisme FITUR a Madrid

El ple del consell aprova la moció
per les consultes populars
----------------------------------------------
>>CULTURA

Els col·legis del Carme i Gaspar
celebren el Dia de la Pau

Patrícia Gabancho presenta a
Balaguer el seu nou llibre
----------------------------------------------
>>ESPORTS

El Balaguer continua escalant
posicions i ja és vuitè

El Cristec guanya per un clar 7-2 al
Sant Andreu de la Barca
----------------------------------------------
>>OCI

Albert Bonet i Irene Cascos porten
RITA’S al Teatre Municipal

PORTADA

Carnestoltes 2010

Ara fa un parell d’anys va anunciar-se per primera
vegada, la idea de soterrar les vies del tren al seu pas per
Balaguer, per tal de poder donar una sortida digna a la
urbanització dels antics terrenys d’Inpacsa, podent
perllongar el Passeig de l’Estació fins al davant del pavelló
polivalent, servint d’eix vertebrador entre l’actual zona de
l’Eixample i la nova zona de creixement urbà, limitat pel
carrer Urgell, el canal, la variant, i les vies del tren.

A més d’aquesta millora urbanística per aquesta zona,
el soterrament de les vies pot comportar una altra de les
principals reivindicacions dels darrers anys, com és la
supressió del pas a nivell del carrer Urgell, ja que és per
aquest pas per on hi passen centenars d’alumnes de l’Institut
Ciutat de Balaguer, del col·legi Gaspar de Portolà, de la Llar
d’Infants Els Putxinel·lis, així com els milers d’usuaris dels
diferents serveis esportius, com el camp municipal
d’esports, el pavelló polisportiu, la piscina coberta i el pavelló
d’Inpacsa.

Uns mesos després, Ajuntament i Generalitat van signar
el conveni per tirar endavant aquest projecte, i ara sembla
que el govern de Catalunya, vol donar marxa enrera al
conveni, tot proposant un nou projecte que convertiria en
tramvia, el tren al seu pas per Balaguer.

Davant d’aquesta proposta, tots els grups municipals, i
la societat civil balaguerina s’han posat d’acord ha reivindicar
el primer projecte, el de soterrar les vies, i creiem que el
govern de la Generalitat no pot tancar els ulls ni les orelles a
una reivindicació que ve de tot un poble, gairebé per
unanimitat.

El soterrament del tren

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

Si hom ha  seguit la
premsa d’aquests darrers
dies s’haurà trobat, a més de
les envestides de la borsa,
amb les picabaralles que
suscita la nova llei d’Orde-
nació Territorial de Cata-
lunya. Els de la Val d’Aran no
volen ser annexionats, per

diferents motius, a la vegue-
ria de nova creació de l’Alt
Pirineu. L’alcalde de Lleida
tampoc no hi està d’acord
perquè, a més de tot el terri-
tori que es desprèn de la de
Lleida, la comarca del
Solsonès formarà part, amb
permís de “l’autoridad com-
petente”, de la que es crearà
a la Catalunya Central. El
mateix ocorre amb l’alcalde
de Tarragona, perquè allí es
quedaran sense les Terres de

l’Ebre,  i tampoc no vol que
es denomini Camp de
Tarragona, perquè això seria
donar ales als de Reus. I no-
saltres  continuem, com fins
ara,  sense dir res  i absor-
bits, com sempre, per Lleida.
Algú ha pensat a denominar
la d’aquí  Terres de Ponent,
per defugir centralismes i el
que això comporta? Ja ho
deia la cançó: «Resignació,
conformitat / tinguem paci-
ència i humilitat». Fins quan?
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Arriba la disbauxa amb la festa del
Carnestoltes, el dissabte 13 de febrer

El proper dissabte dia 13
de febrer tindrà lloc a
Balaguer la tradicional festa
de Carnestoltes amb dife-
rents actes que començaran,
com ja és habitual, a les 5 de
la tarda amb l’inici de la gran
rua que enguany serà ame-
nitzada per les fabuloses xa-
rangues McKensy’s, les
Enfants de Dry Canó, els
Cunyers, el grup de Percus-
sió Bandelpal i els Diables
de Balaguer, que seguiran
tot el recorregut fins arribar
a la plaça del Mercadal on el
rei Carnestoltes, escenificat
un any més pel grup la
SudaTeatre de Balaguer, do-

narà el tret de sortida a la fes-
ta.

Després, el grup
d’animació Els Cunyers
seran els encarregats
d’iniciar el ball de tarda a la
plaça i durant la sessió de
ball infantil es lliuraran els
premis a les dos millors
carrosses participants a la
rua, amb un primer premi de

Carrosses i comparses omplen el Passeig de l’estació

250 e i un segon, de 150 e.
Ja per la nit, que aquest

any s’avança el ball de
Carnestoltes per tal que els
grups familiars que es
disfressin, puguin també
participar en el gran concurs
de nit que tindrà lloc al
pavelló del Molí de
l’Esquerrà a partir de les onze
de la nit, amb entrada
gratuïta per a tothom
amenitzant la vetllada el grup
Orquestral Casino.

El concurs de disfresses
al ball del Molí de l’Esquerrà,
comptarà amb els següents
premis: en la modalitat de
grup, 300, 200 i 100 euros pel
primer, segon i tercer
classificat respectivament, i
en la modalitat d’individual
o de parella, 150, 100 i 75
euros respectivament.

Els accèssits als dos
premis s’emportaran un
pernil.

La disbauxa arribarà des de l’Estació amb les carrosses

A partir de les 5 de la

tarda sortirà la rua

acompanyada de

diferents comparses i

xarangues

Tot és a punt per a que
el primer cap de setmana
del proper mes de març,
es celebri els dies 6 i 7,
una nova edició de
Expoauto 2010 la fira
dedicada al vehicle nou i
de quilòmetre 0, al
pavelló polivalent d’In-
pacsa, amb una vintena
d’expositors de Balaguer,
la comarca de la Noguera
i de Lleida ciutat, que
portaran les novetats de
totes les marques
d’enguany.

El sector de
l’automòbil de la zona,
espera poder superar les
vendes de l’any passat,
que primera vegada
Expoauto va incloure com
a novetat en aquest
monogràfic, els vehicles
de quilòmetre 0 i de
gerència a l’exposició i
venda, ajudant així a
augmentar les vendes, tot
i els moments difícils que
viu l’economia.

Expoauto obrirà les
seves portes el dissabte 6
de març al matí i les
tancarà el diumenge 7 de
març al vespre.

Miquel Aguilà i Josep
Ma Escoda van presentar
aquest passat dimecres el
cartell de l’edició
d’enguany d’Expoauto,
organitzada per l’IMPIC.

Expoauto 2010 obrirà les
seves portes al públic els
propers dies 6 i 7 de març

Presentació del cartell Expoauto 2010

La Fira dedicada al

vehicle nou i de

quilòmetre 0 espera

superar les ventes de

la darrera edició
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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. Jaume Canal
Medicina General i mútues

Tel. 607 787 338

Visites:
dilluns, dimecres i divendres, de 17 a 20 h

El passat divendres
dia 29, la plataforma
ciutadana «Balaguer
Decideix», en el marc de
la preparació de la
consulta sobre la
independència de
Catalunya que es
celebrarà a Balaguer el
proper 25 d’abril, va
organitzar una taula
rodona a la sala d’actes
de l’Ajuntament sobre
«El dret a decidir i els
partits polítics», a la que
van convidar a tots els
partits presents a la
ciutat, a manifestar les
seves opinions sobre el
dret a l’autodeter-
minació, les consultes
populars sobre la
independència, i sobre
la pròpia independència

de Catalunya.
Van assistir a l’acte,

davant d’un nombrós
públic, el representant
d’Esquerra Republicana
de Catalunya, Carmel
Mòdol, d’Iniciativa per
Catalunya, Francesc
Pané, de Convergència
Democràtica de
Catalunya, Josep M.
Roigé, de Unió
Democràtica de
Catalunya, Rosa M.
Salmeron, de les
Candidatures d’Unitat
Popular, Ramon Usall, i
de Reagrupament,
Jaume Renyer.

Aquest acte, va estar
moderat pel periodista
balaguerí Àlvar Llobet, i
es va organitzar en tres
parts.

Taula rodona “El dret a
decidir i els partits polítics”
el passat 29 de gener

Taula rodona a la sala d’actes de l’Ajuntament

El programa Thao col·labora amb el pla
de consum de fruita a les escoles

L’Ajuntament de
Balaguer, i més concreta-
ment des del Programa Thao
-Salut Infantil, col·labora
amb diferents escoles de la
ciutat en el Pla de Consum
de Fruita a les Escoles.
Aquest pla consisteix a dis-
tribuïr gratuïtament fruita

fresca als escolars de cicle
inicial i mitjà de primària
(nens i nenes de 6 a 10 anys)
de centres educatius.

Des de la coordinació
del Programa Thao es col·-
labora amb les diferents es-
coles com són, Gaspar de
Portolà, Escola Pia, Col·legi

La Noguera i Col·legi Mont-
roig, facilitant fruita per tots
aquells cursos on no hi arri-
ba el Pla de Consum de Frui-
ta de la Generalitat de
Catalunya.

Actel col·labora amb el
Programa Thao-Salut
Infantil i l’Ajuntament.

Amb la col·laboració

d’ACTEL, els escolars

balaguerins d’edats

compreses entre els 6 i

els 10 anys podran

gaudir de la degustació

de fruita fresca de

manera gratuita, amb el

programa Thao

Consum de fruita a les escoles

Suport dels partits polítics i entitats al
soterrament de les vies del tren

L’alcalde, Miquel Aguilà,
acompanyat de tots els caps
dels partits representats a
l’ajuntament, van reunir-se
amb els representants d’una
vuitantena d’entitats de la
ciutat així com també
associacions de veïns i de
comerciants per tal
d’explicar-los la situació
actual del tema del
soterrament de les vies del
tren al seu pas per Balaguer
en la que tots s’hi van voler
implicar, amb el lliurament
de signatures,  per tal de fer
força a la Generalitat.

Per altra part, també va
aprofitar per explicar-los la
nova iniciativa pensada cara
l’any 2011 en commemorar

Suport al soterrament de les vies del tren

la concessió del privilegi, per
part del comte Pere I el
Catòlic, de celebrar el mercat
dels dissabtes a la ciutat de

L’alcalde Miquel Aguilà va exposar davant entitats i associacions de veïns i

comerciants, les raons per les que l’Ajuntament defensa aquesta opció

Balaguer. Per aquest motiu
l’alcalde va demanar la
col·laboració, per celebrar
aquesta efemèride.
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Netejen les pintades i graffitis dels
espais públics de la ciutat de Balaguer

Neteja de pintades a Balaguer

Els treballadors del pla
d’ocupació, manteniment
d’espais naturals i via públi-
ca estan aquests dies nete-
jant les pintades i graffitis a
les parets dels edificis i dels
jocs infantils dels parcs de
Balaguer.

Aquests plans
d’ocupació formen part del
projecte treball als barris,
promogut per l’ajuntament
de Balaguer, durant els
darrers anys.

Aquest pla d’ocupació
està en funcionament des
del 31 de desembre de 2009 i
està format per 7 persones
aturades.

Durant 6 mesos
realitzaran treballs per
millorar els espais naturals i
de la via pública del centre
històric de Balaguer  i de la
ciutat.

La tasca l’estan duent a terme els 7 treballadors

que formen part del pla d’ocupació, manteniment

d’espais naturals i via pública

Èxit de la nova edició del Mercat de les
Rebaixes del passat 5 de febrer

El passat divendres 5 de
febrer, el passeig de l’Estació
va acollir una nova edició del
Mercat de les Rebaixes

Mercat de les Rebaixes

d’hivern, organitzat per
l’Associació de Comerciants
Balaguer 2021.

Aquest mercat es

Organitzat per l’Associació Comercial Balaguer 2021, el mercat de les Rebaixes

d’hivern va comptar amb una vintena de parades de comerciants de Balaguer

La Xarxa d’Agents
Locals d’Igualtat va
reunir-se el 29 de gener a
l’Ajuntament de Balaguer.

L’objectiu de la
trobada va ser el
seguiment de totes les
actuacions que estan
realitzant els diferents
Agents d’Igualtat situats
arreu del territori de la
província de Lleida.

En la celebració
d’aquesta trobada hi van
participar els Agents
d’Igualtat de la Diputació

de Lleida, el Conselh
Generau d’Aran, els
Consells comarcals de
l’Alta Ribagorça, l’Alt
Urgell, el Pallars Sobirà, la
Segarra, el Segrià i els de
l’ajuntament d’Alpicat,
Balaguer, Lleida,
Mollerussa, Solsona,
Tàrrega i Tremp.

Cal recordar que
l’ajuntament de Balaguer
va incorporar el passat 17
de febrer de l’any passat,
una agent d’igualtat
gràcies a l’adhesió del
consistori al Programa
d’Agents Locals
d’Igualtat, una iniciativa
del Departament de
Treball de la Generalitat de
Catalunya en conveni
amb les diferents
diputacions, en aquest
cas, la Diputació de Lleida.

Balaguer acull la Trobada dels
Agents Locals d’Igualtat de la
província de Lleida

Trobada d’Agents Locals d’Igualtat

Van assitir-hi

diferents agents dels

consells comarcals i

dels Ajuntaments que

donen aquest servei

celebra dues vegades a l’any,
una al febrer i una altra a
principis d’agost, i en el que
els comerciants de Balaguer
porten aquells productes
rebaixats per tal d’animar als
clients en la seva
comercialització.

En total van ser una
vintena de parades de tot
tipus d’articles, roba de
vestir, de la llar, articles de
casa, sabates, etc, els que
s’hi podien trobar des de les
9 del matí i fins a les 3 de la
tarda. L’organització va
valorar positivament el
mercat per la bona afluència
de compradors durant tot el
matí.
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Balaguer presenta el seu “Pla
d’Inversió Local” d’un milió d’euros

El passat divendres dia 6
de febrer, va tenir lloc la pre-
sentació d’un projecte que
beneficiarà a un important
sector de la població anome-
nat PLA B, o Pla d’Inversió
Local Balaguer 2010.

Els objectius d’aquest
PLA B són ajudar a la petita i
mitjana empresa local, crear
i/o mantenir llocs de treball,
millorar la liquiditat de les
empreses, millorar l’entorn
urbà i millorar els serveis i les
infrastructures de la ciutat.

Els beneficiaris serà la
ciutat de Balaguer en general,
i en concret les petites i mit-

janes empreses de la cons-
trucció i paleteria, instal-
ladors, que els garantirà, per
un temps, el manteniment de
la feina a llurs treballadors.

Aquest pla es dotarà
d’1.000.000 e procedent d’un
crèdit extraordinari, essent
una operació totalment
viable, ja que el rati legal del
deute viu de l’ajuntament
està per sota del legalment
permès,  repartits en petites
quantitats per tal d’arreglar
voreres malmeses, suprimir
barreres arquitectòniques,
reposar enllumenats
ineficients, millorar la xarxa

d’aigua i clavegueram, i
millorar algunes de les
instal·lacions municipals.

El funcionament real
d’aquest serà molt senzill ja
que el mateix ajuntament
serà qui aprovarà els petits
projectes d’obra i/o inversió,
i també els adjudicarà direc-
tament als diferents contrac-
tistes, els serveis tècnics
municipals seran els que
faran un seguiment i confor-
maran les factures i/o certi-
ficacions i un cop aprovades
aquestes factures, es paga-
ran en seixanta dies, essent
l’últim dels passos a seguir.

El proper dimarts 16
de febrer arriba una nova
edició de la Festa del
Ranxo de Ponts.

En aquesta esperada
festa es barreja la gresca
dels carnestoltes amb la
tradició centenària,
essent una de les festes
més populars de les
terres lleidatanes. És una
barreja d’actes lúdics,
festius i culturals, amb un
regust de gastronomia
com a rerafons amb el
repartiment de gairebé

vuit mil racions del
popular ranxo, una mena
de sopa barrejada o
escudella que es repartirà
al migdia entre els milers
d’assistents.

Durant el matí del
dimarts de carnaval,
mentre es va fent el
Ranxo, es celebra un
mercat al llarg del
passeig.

D’altra banda, la
localitat d’Artesa de Segre
també celebra la seva
tradicional festa de la
matança del porc. Durant
el matí del dimarts amb
l’elaboració de les
tradicionals llonganisses
i botifarres. A la tarda,
berenar de germanor, amb
derivats del porc
acompanyats amb pa i vi
del país.

Ponts i Artesa celebren el
Carnestoltes amb el Ranxo i
la matança del porc

Festa del Ranxo de Ponts

Les dues festes

gastronòmiques de la

Noguera se

celebraran el proper

dimarts 16 de febrer

Acte de presentació del Pla B

Es realitzaran petites obres repartides entre les petites i mitjanes empreses de

la capital de la Noguera supervisades per l’Ajuntament
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La comarca de la Noguera present a la
Fira de Turisme FITUR de Madrid

La Noguera present a FITUR

Un any més, del 20 al 24
de gener el Consell Comar-
cal de la Noguera va partici-
par a la fira de turisme FITUR
de Madrid, considerada la
segona fira d’aquest sector
més important del món.

A més de promoure els
atractius naturals i
patrimonials del territori i
l’oferta de les diverses
activitats de turisme actiu,
cultural i de natura de la
comarca, es vol també
atansar a l’interessat en la
recuperació de la memòria
històrica, amb diverses
activitats, en col·laboració
amb els ajuntaments de la
comarca. A part, atès el gran
nombre d’usuaris del Centre
BTT, s’ha revisat tota la
senyalització dels circuits
per continuar oferint
itineraris de qualitat.

L’ens comarcal va presentar els atractius de la

nostra comarca, així com els diferents serveis

turístics i gastronòmics a la Fira Internacional

L’Associació “Salvem
Tost” celebrarà el proper
dissabte 20 de febrer a
Àger, la tercera edició de
la Trobada Tots x Tost,
dedicada íntegrament a la
figura d’Arnau Mir de
Tost. L’associació ha de-
cidit realitzar la trobada a
Àger per la relació amb

aquesta localitat de la
Noguera del cavaller me-
dieval nascut a Tost l’any
1000. L’historiador Fran-
cesc Fité guiarà els parti-
cipants per la vida, l’obra
i les particularitats de
l’Arnau Mir de Tost, res-
ponsable de la construc-
ció de la col·legiata.

Àger acollirà la trobada
dedicada a Arnau Mir de Tost

Àger
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El Consell Comarcal dóna suport a les
consultes populars pel dret a decidir

El Ple del Consell Comar-
cal de la Noguera, en la ses-
sió ordinària celebrada el
passat dia 4 de febrer de
2010 a la seva seu de
Balaguer, va aprovar per
unanimitat de tots els seus
consellers, una moció en de-
fensa del dret a decidir i de
les consultes populars per
a la independència de
Catalunya.

D’acord amb les
resolucions i ratificacions
del Parlament de Catalunya
sobre el dret del poble català
a determinar lliurement el

democràcia participativa.
Finalment encoratja els

ajuntaments de la comarca
i altres ens a actuar amb
llibertat i en complicitat
amb la societat civil per
organitzar consultes
similars.

Cal destacar que el
Consell Comarcal de la
Noguera és el primer ens
comarcal de les terres de
Lleida que sotmet a votació
una moció de suport a la
consulta popular sobre la
independència de
Catalunya.

seu futur com a poble, en
pau i en democràcia, el Ple
del Consell Comarcal de la
Noguera va manifestar-se en
defensar aquest dret bàsic i
irrenunciable del poble
català que ha de poder
exercir sense traves ni
limitacions de cap mena.

El Consell Comarcal de
la Noguera també va
manifestar-se a donar
suport a la moció pel fet que
les consultes populars a
iniciativa de la societat civil
són en elles mateixes una
demostració de civisme i de

Ple del Consell Comarcal de la Noguera

Amb l’aprovació d’aquesta moció, el consell comarcal de la Noguera, és el

primer ens comarcal de les comarques de Lleida, que dóna suport, per

unanimitat, a la defensa del dret a decidir i de les consultes populars

El passat cap de set-
mana es va fer la tercera
ronda del Campionat per
Equips de Catalunya, en
el qual els equips del Club
d’Escacs Vallfogona, con-
tinuen imbatuts. Els qua-
tre equips porten tres ron-
des cadascun i han acon-
seguit 11 victòries i un

empat. El passat dissab-
te 6 de febrer es celebrà el
campionat sub8 de la pro-
víncia de Lleida, classifi-
cant-se en segon lloc, per
participar en els campio-
nats de Catalunya la jove
jugadora del C.E.
Vallfogona Etna Palacios
Amorós.

El C.E. Vallfogona continua
sense coneixer la derrota

Club Escacs Vallfogona
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El Voluntariat per la
Llengua obre el període
d’inscripció a la cinquena
edició del programa a
Balaguer. Durant aquest
mes de febrer tothom
que estigui interessat a
fer-se voluntari pot
adreçar-se al Servei
Comarcal de Català
(Consell Comarcal de la
Noguera) per inscriure’s
al Programa.

Aquesta iniciativa
pretén fomentar l’ús de la
llengua mitjançant la

pràctica oral. Els
aprenents són persones
que volen practicar la
llengua parlada. La
majoria són alumnes dels
cursos de català que
s’imparteixen a Balaguer,
tot i que el programa és
obert a totes les persones
que volen adquirir
fluïdesa encara que no
estiguin vinculades als
cursos.

Els voluntaris  han de
disposar de 10 hores (1
hora a la setmana) per
reunir-se amb el seu
aprenent allà on vulguin
per parlar en català dels
temes que ells mateixos
trien. Això suposa una
millora de l’habilitat
comunicativa per a la
persona que comença a
parlar en català.

S’obre la inscripció a una
nova edició del programa del
Voluntariat per la llengua

Balaguer

Els interessats poden

inscriure’s durant tot

el mes de febrer al

Servei Comarcal de

Català del Consell

Els alumnes del Nostra Senyora del
Carme celebran el Dia de la Pau

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

L’acte va consistir en l’es-
cenificació d’un conte que
relatava el naixement d’un
gran cercle que simbolitza-
va un sol món on tothom té
cabuda i on tot gira en pau i
harmonia. Un cercle que era
resultat  de la unió de dife-
rents cercles, els quals havi-
en viscut durant molt de
temps immersos en lluites,
per l’opressió dels més po-
derosos. Però, que a la fi,
s’havien adonat que calia
cercar un nou camí.Dia de la Pau al col·legi Nostra Senyora del Carme

Gaspar de Portolà celebra amb jocs el
Dia de la pau i la no violència

L’escola Gaspar de Porto-
là celebra per tercer any con-
secutiu la setmana de la pau
i la no violència. Durant la
setmana del 25 al 29 de ge-
ner a l’hora d’esbarjo s’han
realitzat un seguit d’activi-
tats esportives per tal de tre-
ballar el dia escolar de la no
violència i la pau (DENIP).
El pati de l’escola s’ha divi-
dit en zones, en les quals
cada dia s’hi han realitzat jocs
i esports diferents,  adaptats
a tots els cicles.

Els alumnes van escenificar un conte el passat 29

de gener, per commemorar la mort de Gandhi

Gaspar de Portolà també va participar el Dia de la Pau
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Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 973 448 332

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER

La Sala d’Exposicions
de l’Ajuntament de
Balaguer acull la primera
mostra d’olis de l’artista
Mariola Roman Morales,
del 6 al 14 de febrer a la
Sala d’Exposicions de
l’Ajuntament.

«Mariola a color» és
l’exposició que la pintora
nascuda a Còrdoba però
resident a Balaguer des
de fa molts anys, vol
mostrar als veïns de la
ciutat i comarca el treball
realitzat.

L’exposició està
integrada per prop de 25
peces totes pintades a
l’oli on destaquen la
mescla de colors molt

La Sala d’exposicions acull la
mostra pictòrica de Mariola
Román fins el 14 de febrer

Inauguració de l’exposició

La pintora cordobesa

viu a Balaguer des de

fa molts anys i exposa

per primer cop a la

nostra ciutat

Miquel Aguilà visita el convent de les
Clarisses al Santuari del Sant Crist

El passat divendres, l’al-
calde Miquel Aguilà va fer
una visita al convent de les
clarisses de la ciutat, des-
près de ser convidat per la
superiora del mateix, Sor
Victòria Triviño.  El motiu  era
el conèixer a fons el funcio-
nament d’aquest estament
així com també conèixer les
monges que hi resideixen.

Cal dir que Sor Victòria
és una germana oberta a la
ciutadania i li agrada
participar en actes concrets
així com també que Balaguer
participi en aquells que el
propi convent organitza,
com és la festa de Santa
Clara.Visita d’Aguilà al convent de les Clarisses

Patricia Gabancho presenta el llibre
“Crònica de la independència”

El passat 6 de febrer la
periodista i escriptora argen-
tina Patrícia Gabancho va
presentar la seva «Crònica
de la independència» a la
sala d’actes del Consell Co-
marcal de La Noguera. La
presentació, era un acte or-
ganitzat per l’Associació de
Dones d’Almatà i la platafor-
ma ciutadana Balaguer De-
cideix que promou la consul-
ta a Balaguer pel proper 25
d’abril.

El llibre va ser el més
venut en la categoria de «no
ficció» durant l’any passat, i
continua essent-ho
actualment, essent un fet
que demostra no només la

Va poder conèixer el funcionament de l’ordre

religiosa, així com les membres que en formen part

Presentació del llibre al Consell Comarcal

qualitat de l’obra sinó també
l’interès que s’ha generat pel
tema en el nostre país, en el
marc del que l’autora ha

qualificat com a nou
fenomen social i la solució a
molts problemes del nostre
país.

cridaners i intensos de la
gamma dels rojos i blaus.
La seva temàtica és
extensa i variada i tot i
que en la seva obra
predomina l’abstracció
també es poden trobar
alguns retrats i paisatges
seguint un estil més
figurista.

Així mateix en la seva
obra es podran observar
diverses referències al
món de la dona, Mariola
Morales per proximitat
s’identifica amb el
personatge i recrea en els
seus quadres diferents
visions i estats d’ànims
propis de l’essència
femenina.

És una gran
admiradora de Dalí, Frida
Calo o Wassily Kandisky,
i assenyala que tot i que
professionalment no
s’ha pogut dedicar al món
de les belles arts és una
persona autodidacta de
formació.
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La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres

El desembre de 1930,
just abans de Nadal, les
festes i els balls se
succeeixen al circuit social
de Gibbsville, una petita
ciutat de Pennsilvània. La
música sona fins ben
entrada la nit i l’alcohol hi
circula lliurement. L’elit
social gira al voltant de
Julian i Caroline English,
que són l’enveja d’amics i
desconeguts. Però, en un
instant nascut al fons d’un
got de tub, Julian trenca
amb la societat benestant
i comença a enfonsar-se
ràpidament en l’autodes-
trucció. La novel·la capta
amb enginy l’entramat
social i polític de què es
basa la vida de la ciutat.

Considerada la millor
obra de John O’Hara, un
dels escriptors més promi-
nents dels Estats Units.

El racó del poeta

Trobada a Samarra
Autor: John O’hara
Gènere: Novel·la

L’emperador de la
Xina
Autor: Tilman  Rammstedt
Gènere: Novel·la

És fosc, tinc por
Autor: Martí Ribas
Gènere: a partir de 7

anys

Keith i els seus
germans han estat criats
per un avi excèntric que,
com a regal per celebrar
els seus vuitanta anys, ha
demanat als néts un
viatge a la Xina. Keith ha
estat el germà escollit per
acompanyar-lo i no s’hi
veu amb cor. S’ha gastat
els diners però, dóna
llargues a l’avi. Tot canvia
quan al contestador se
sent una veu que reclama
la seva presència en un
hospital d’una ciutat
propera: l’avi és mort.  I
què fa Keith? Amagar-se
sota l’escriptori durant
deu dies i enviar cartes als
germans... inventant-se el
viatge! L’autor crea un joc
de veritats i mentides
molt graciós. Indubtable
el talent de l’autor
mostrat en aquest llibre.

L’Anna té por. Té por a
la foscor quan és hora de
dormir i el pare li diu que
ha d’apagar el llum. Però
una nit, uns personatges
molt especials li fan una
visita i tot canvia. Com
dormiríeu després de la
visita del senyor Coixí, el
Dolç Badall o els Somnis
som Transparents? Segur
que molt bé, no? Doncs
mireu sinó a la nostra
protagonista.

Aquest llibre forma part
de la col·lecció Son, vine

son. Es tracta d’una
col·lecció de contes que
planteja, amb tendresa i
sentit de l’humor,
situacions quotidianes a
l’hora d’anar a dormir,
adreçada als petits de la
casa, perquè el fet d’anar a
dormir no suposi cap
angoixa.

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

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

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

Indesinenter
Els anys

En tinc no sé pas quants
i m’han dit jove.
Vet-aquí!
Relatiu relativisme
que se’n  fot  de l’absolut,
però ajuda a viure.
Malpensat com sóc,..
trèvol de quatre fulles,
ironies d’aquell dir
que val més sempre que es digui,
per més que no sigui així.
De moment encara penso
què faré quan sigui gran.
I mentre penso i no penso,
si mentre penso, faig,
indefugibles sinèrgies
que es produeixen i van,
elles soles em diran,
l’edat que tenen els anys.
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Classificació

Tercera Divisió

1. Hospitalet ............. 55

2. Reus ...................... 51

3. Prat ........................ 44

4. Santboià ................ 43

5. Manlleu ................. 43

6. Cornellà ................ 38

7. Europa ................... 36

8. Balaguer .............. 34
9. Llagostera ............. 33

10. Amposta ............. 32

11. Castelldefels ...... 30

12. Palamós .............. 28

13. Vilanova .............. 28

14. Pobla Mafumet .. 27

15. Premià ................ 25

16. Benavent ............ 25

17. Rapitenca ........... 23

18. Blanes ................. 21

19. Cassà .................. 20

20. Olesa ................... 17

Propers encontres

14/02/2010 --  17h

Camp de Manlleu

Manlleu| Balaguer
-------------------------------------

21/02/2010  --  17h

Camp de Les Planes

Olesa| Balaguer

Golejadors del

C.F. Balaguer

1. Genís Soldevila . 8
2. Ermengol Graus 7
3. Carlos Romero .. 4
4. Iban Parra ........... 4
5. J. Campabadal .. 4
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 Antunez . 1

El Balaguer amb 9
partits sense perdre i
sense haver encaixat
cap gol en els tres dar-
rers partits, ha sumat
4 dels 6 punts de les
dues darreres jorna-
des, gràcies a l’empat
a 0 gols al camp del
Palamós i la victòria
per 3-0 del passat diu-
menge a casa, davant
l’Amposta. Genís i
Ermengol amb 8 i 7
gols encapçalen la clas-
sificació.

Jaume Nogués

El Balaguer continua escalant posicions
en la taula classificatòria de tercera

FUTBOL>> L’empat al

camp del Palamós i la

victòria a casa davant

l’Amposta col·loquen els

balaguerins a la vuitena

posició de la taula

31/01/2010

PALAMÓS 0
BALAGUER 0

El Balaguer comença a
fer somniar els aficionats lo-
cals amb un bon futbol i amb
una escalada espectacular
en la taula classificatòria,
que després de la victòria del
passat diumenge davant
l’Amposta, l’han col·locat a

l’equip que entrena Lluís
Elcacho, setmana rera set-
mana.

Després d’un inici de lli-
ga irregular, el Balaguer es
troba en el seu millor mo-
ment de joc de la tempora-
da, i qualsevol jugador pot
ser titular, i més si tenim en
compte que l’equip porta
setmanes sense poder
comptar amb el concurs de
jugadors importants com
Tenorio, Parra, Antunez,
Moisés, i darrerament Marc
Pujol. Però surti qui surti,
l’equip juga amb la mateixa
fe i intensitat i mai donen el
partit per perdut.

Ara, l’equip té davant seu
dos partits consecutius
lluny del Municipal, al camp
del Manlleu, cinquè classifi-
cat i set dies després al

la vuitena posició de la clas-
sificació, portant un total de
9 partits sense conèixer la
derrota, i després de no ha-
ver encaixat cap gol en els
tres darrers partits disputats,
gràcies a la fortalesa defen-
siva que està mostrant

Dago lluitant una pilota

07/02/2010

BALAGUER 3
AMPOSTA 0

Jugada defensiva del Balaguer

camp del cuer, el Olesa. De
treure resultats positius en
aquests dos desplaçaments,
l’equip de Elcacho presenta-
ria les seves credencials per
optar a una de les places que
donen accés al play-off d’as-
cens a Segona B. Temps al
temps.
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Laboratori

Dr. M. PEREMIQUEL i LLUCH
Metge
Especialista d'Anàlisis Clíniques
ALÈRGIA - BIOQUÍMICA - HEMATOLOGIA
BACTERIOLOGIA
HORMONES - IMMUNOSEROLOGIA

HORARI: diari de 9h a 11h.

C/ Dr. Fleming, 19 - BALAGUER
Tel. 973 446699

Centenars de persones es fotografien
amb les 6 copes del Barça

El Bus del Barça va congregar centenars de persones

El passat divendres 5 de
febrer, des de les 10 del matí
i fins a les 2 de la tarda, el
Bus de les 6 copes del Barça
va estar instal·lat a la capital
de la Noguera, per tal de que
els centenars d’afeccionats
culés de la comarca pogues-
sin gaudir i fotografiar-se
amb els sis trofeus aconse-
guits durant els darrers me-
sos per l’equip que entrena
Josep Guardiola, i que ha fet
història, ja que és la primera
vegada en la història del club
que el primer equip aconse-
gueix les sis copes en una
mateixa temporada.

La cua per poder entrar
al bus va durar durant tot el
matí, on petits i grans van
tenir paciència per poder es-
perar el seu torn i fer-se la
fotografia pel record
d’aquest gran èxit.

El Bus de les 6 copes va estar instal·lat a l’Estació
d’autobusos de Balaguer el passat divendres 5 de
febrer, i va rebre centenars de visitants

El C.F. Balaguer-Parador venç a la pista
del Juneda i és el segon classificat

L’equip C.F. Balaguer -
Parador, es va desplaçar a la
localitat de Juneda, per tal
de disputar l’últim partit de

C.F. Balaguer-Parador de Futbol Sala

la primera volta de la
categoria Preferent.

El partit va començar
molt bé per als interessos

FUTBOL SALA>> Amb aquest partit ha finalitzat la primera volta del
campionat en la que els homes de Pepe Prior han mostrat un gran nivell de joc

dels homes de Pepe Prior, ja
que al minut 10 de la primera
part, el resultat era favorable
per 1 a 4. A partir d’aquest
moment el partit va canviar
de rumb, per la relaxació del
Balaguer i per l’actuació de
l’àrbitre, arribant-se al
descans amb un resultat
d’empat a 4.

Al reprendre la segona
part, l’equip de Balaguer, va
començar a ensenyar el joc
que saben fer, tornant així
els gols i acabant el partit
amb un resultat de 5 a 8.

Amb aquest resultat,
l’equip del Balaguer és
col·loca en segona posició
de la classificació.

El Cristec Balaguer
venç el Sant Andreu de la
Barca, per 7 gols a 2, en el
partit corresponent a la
16a jornada de la Nacional
B.

Duel entre dos
aspirants a l’ascens
(quart i cinquè
classificats) que es resol
amb una rotunda victòria
balaguerina basada en un
espectacular inici de
segon període dels de
casa i en la gran actuació
del porter local Carles,

decisiva en situacions
claus del partit.

El primer període va
ser molt igualat, amb dos
conjunts que desenvolu-
paven un joc molt ràpid
però a la vegada molt
imprecís en les entregues.
Malgrat les nombroses
ocasions en ambdues
àrees, quasi totes elles
resoltes pel porters, es va
arribar al descans amb el
resultat d’empat a 1,
essent Tiri el golejador
local. L’inici del segon
període va ser decisiu, ja
que el Cristec va sortir a la
pista amb molta agres-
sivitat i contundència
atacant, sorprenent un
rival que va encaixar tres
gols consecutius obra de
Gerard, Víctor i Tarroja (4-
1, min. 25).

El Cristec de Futbol Sala

guanya al Sant Andreu de la

Barca per 7 gols a 2

El Cristec continua a la parta alta de la classificació

FUTBOL SALA>>Els
balaguerins continuen
a la part alta de la
classficiació després
de les últimes victòries
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El Club Tennis Taula Balaguer rep el
reconeixement de l’esport català

Reconeixement pel CTT Balaguer

El passat 28 de gener,
l’equip de tennis taula
Balaguer-Villart logístic va
rebre el reconeixement de la
Secretaria General de l’Es-
port com a Campió de Lliga
de la Divisió d’Honor Esta-
tal Femenina en la tempora-
da passada, assolint així l’as-
cens a la Superlliga, la màxi-
ma categoria del tennis tau-
la espanyol.

L’acte, adreçat als 154
esportites lleidatans i els 17
clubs que van assolir els
majors èxits esportius a les
comarques de Lleida durant
la temporada passada, entre
els que destaquen els lleida-
tans Puyol, Bojan i
Capdevila, va estar presidit
per la Secretaria General de
l’Esport, Anna Pruna, i el
Delegat del Govern, Miquel
Pueyo.

TENNIS TAULA>> Com a campió de Lliga de la
Divisió d’Honor Estatal Femenina, asolint l’ascens a
la Superlliga, màxima categoria a Espanya

El Pedala.cat fitxa al campió del món
de Raids, Eduard Barceló, pel 2010

El passat divendres dia
22 de gener, es va fer la
presentació oficial de la
temporada 2010, del C.E.
Pedala.cat.

El club ha notat un
augment significatiu de
socis i federats en Triatló i
muntanya (FEEC), l’objectiu
del club és l’ascens a la
primera divisió catalana de
duatlons i a la segona divisió
Catalana de triatló.

Al juny s’organitzarà
amb el suport de
l’Ajuntament de Balaguer,
un dels únics quatre triatlons
de llarga distància que es fan
a Catalunya.

Com a novetat, el club

Pedala.cat

L’objectiu del club de la capital de la Noguera, és aconseguir l’ascens a la
primera divisió catalana de duatlons i a la segona catalana de triatló

El Balaguer-Villart
Logístic no ho va tenir
fàcil per emportar-se la
victòria en la seva visita
al CTT Bàscara per un
ajustat 3 a 4, després que
l’equip gironí s’hagi
reforçat en aquesta
segona volta de la lliga
amb la jugadora
colombiana Nathalia
Ivette Bedoya.

En el primer partit Yan
Lan Li no va tenir gaire
problemes per vèncer a
Marta Alech per 1 a 3, però
en el segon Anna
Rosselló s’imposava per
un ajustat 3 a 2 a Anna
Biscarri, i en el tercer, la
colombiana Nathalia

Bedoya superava també a
Loredana Raduta per un
clar 3 a 0.

Amb un marcador
general de 2 a 1 favorable
al Bàscara, Yan Lan Li
refeia la igualtat guanyant
a Anna Rosselló per 0 a 3,
mentre que Loredana
Raduta s’imposava pel
mateix resultat sobre
Marta Alech. Però Bedoya
tornava a empatar
l’encontre guanyant a
Biscarri per 3 a 0, de
manera que va haver de
decidir-se l’encontre en el
partit de dobles, en que,
desprès de perdre el
primer set, les
balaguerines Li i Raduta
acabaven imposant-se per
1 a 3 sobre Alech i Bedoya,
posant el punt final a
l’encontre amb aquest
resultat de 3 a 4 favorable
a les de La Noguera.

Aquest 13 de febrer,
jugaran al gimnàs de
l’escola Àngel Guimerà.

Ajustada victòria de l’equip

femení de Tennis Taula a la

pista del CTT Bàscara

Club Tennis Taula Balaguer amb el  CTT Bàscara

TENNIS TAULA>>
Les balaguerines van
imposar-se per un
ajustat 3-4 a les
gironines

compta com a fitxatge
estrella de l’any amb Eduard
Barceló, que és el campió del
món de Raids, i setè

classificat a la Copa del Món
de curses de muntanya i
també campió de Catalunya
de triatló de muntanya.
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Aquest cap de
setmana s’ha  realitzat el
campionat d’Espanya de
natació màster a Castelló
de la Plana, en la qual el
Club Esportiu Natació
Balaguer ha aconseguit
en la categoria de +25
anys dos medalles
d’argent, l’Albert Barri
Gatnau ha aconseguit la
segona posició en la
prova de 200 metres
esquena i en Marc
Auberni Torné també el
segon lloc en els 200

metres papallona.
Els nedadors

balaguerins també han
aconseguit tots dos un
quart lloc en les proves de
200 lliures i 400 estils
respectivament.

En la categoria + 45
femenina tenim a l’Imma
Torné que  ha aconseguit
uns meritoris resultats
obtenint un sisè i dos
setens llocs estatals en les
proves de 800 lliures 200
estils i 200 lliures
respectivament.

El bon moment que
està travessant l’equip de
natació balaguerí es
demostra setmana rera
setmana, amb els
excel·lents resultats que
aconsegueixen en els
diferents campionats en
els que participa.

Dues medalles de plata als

campionats d’Espanya de

natació máster

Club Esportiu Natació Balaguer

NATACIÓ>> Els
nedadors balaguerins
mostren el seu bon
moment esportiu amb
bons resultats

El Club Bàsquet Balaguer perd a la
pista del AESE, abans de rebre al líder

Derrota del Salud
Automoció Balaguer a la
pista del segon classificat el
A.E.S.E. Santa Eulàlia, que
tot i anar amb 8 jugadors va
dominar al marcador durant
19 minuts. Aquesta derrota
arriba després de tres victò-
ries consecutives de l’equip
que entrena Francesc
Almira, que es troba en un
molt bon moment de joc.

Bon partit dels
balaguerins que van perdre
per 14 punts de diferència a
una complicada pista com
és la del segon classificat
AESE de l’Hospitalet.

El partit va començar

molt bé pel Balaguer on una
bona defensa i un gran
encert des de la línia de 6.25
va permetre dominar al
marcador fins al minut 19 de
partit, 44-45. Però en un
minut, un parell de
precipitacions en atac, i dos
triples consecutius del
AESE va permetre als locals
arribar a la mitja part amb el

Aquest dissabte 13 de febrer rep al líder

resultat de 52-45.
A la represa del partit, el

Balaguer va notar el desgast
dels dos primers quarts, i no
va poder contrarestar
l’eficàcia ofensiva d’un AESE
molt encertat des del tir i
molt fort al rebot ofensiu.

A l’acabar el tercer quart
el resultat era de 73-60 i tot i
que l’últim quart el Balaguer
va millorar, 12-11 de parcial,
no va tenir opcions per lluitar
per la victòria.

Destacar la gran
actuació del jugador
balaguerí Dante González,
que tot i acabar expulsat
abans d’hora, va acabar amb
19 punts.

La pròxima jornada serà
el proper dissabte 13 de
febrer a les 20.00 h del vespre,
quan el Balaguer rebrà a
casa, la visita del Lluïsos de
Gràcia, que és el primer
classificat.

El Balaguer va perdre davant el segon classificat

BÀSQUET>> Els
balaguerins, mermats
d’efectius guanyaven
fins al minut 19 de la
primera part
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Paral·lelament a la
mitja marató, es diputarà
la 13a Diada Atlètica
destinada a la promoció
d’aquest esport entre els
més joves.

Hi participaran un
màxim de 300 escolars de
Balaguer i comarca
dividits en les categories
de prebenjamí, benjamí,
aleví, infantil i cadet.

Les curses d’aquests
joves atletes es portaran
a terme al camp d’esports
municipal, on correran

distàncies que oscil·len
dels 200 als 1.000 metres
en funció de cada
categoria dels joves
esportistes participants.

Tota aquesta activitat
esportiva atlètica del
proper diumenge 21 de
febrer, comptarà amb el
suport de Creu Roja, la
Policia Local i els Mossos
d’Esquadra, en l’aspecte
de seguretat, i amb la
col·laboració del Club
Atlètic Maratonians del
Segre i tot el personal de
la regidoria d’Esports de
l’Ajuntament de Balaguer,
quant a l’organització i
control de la prova
esportiva.

El regidor d’Esports,
Juanjo Tenorio ha valorat
positivament l’alta
participació a la prova.

Durant el diumenge 21 de

febrer es celebrarà la 13a

Diada Atlètica pels més joves

Diada Atlètica per als escolars

ATLETISME>> Uns
300 escolars, dividits
en categories per
edats participaran de
les diferents proves

Balaguer està preparada per celebrar
una nova edició de la Mitja Marató

El proper diumenge 21
de febrer es celebrarà a
Balaguer la 23a edició de la
mitja marató. Com cada any
els esforçats atletes recorren
els 21 km. i 97 metres de què
consta la prova sortint del
carrer Noguera Pallaresa de
Balaguer per arribar fins a
Sant Llorenç de Montgai, tot
passant per Gerb, i tornar a
Balaguer per acabar la cursa
al carrer Urgell, a l’alçada del
complex esportiu. A més, es
continuarà amb la cursa si-
multània dels atletes partici-
pants a la 3a. Edició de la 10
km., que seguirà el mateix
recorregut, i en la que els at-

letes prendran la mateixa
ruta que els participants a la
Mitja Marató fins arribar a
Gerb.

Per aquest any es preveu
la inscripció d’uns 600
atletes entre ambdues
curses arribats de tota la
geografia catalana, però
també de l’Aragó i del País
Valencià, gràcies a les

Mitja Marató de Balaguer

novetats que es varen donar
en la darrera edició de la
cursa; el control dels temps
dels corredors es realitzarà
mitjançant xips electrònics
que s’administraran a cada
un dels participants, tots els
participants es podran
descarregar la foto
d’arribada des de la pàgina
web i el fabulós pack
d’obsequis que es presenta
per aquest any, amb una
motxilla, uns mitjons i una
tovallola personalitzats per la
cursa.

La principal atracció serà
la de batre el record de la
cursa amb els 1h 5' 20'’ de
Josep Ma Casas Ledesma,
en categoria masculina; i el
temps d’1h 18' 51'’ d’Elisenda
Pucurull Caldenteny, en
categoria femenina.

A part s’espera una gran
participació en la prova a
nivell local.

S’espera una participació d’uns 600 esportistes

ATLETISME>> En
l’edició d’enguany
s’espera la participació
d’uns 600 esportistes, i
alta participació local
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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.

Punts
C.G.A.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Com era d’esperar conei-
xent el temple de la persona,
el Sr. Borràs m’ha fet sabe-
dor de les respostes a les pre-
guntes que li vaig fer en el
passat Groc. M’ha explicat el
perquè d’aquell silenci davant
el poble, que en res el va be-
neficiar. Això és cert.

En primer lloc per prudèn-
cia democràtica, ja que no
podia saber encara si les des-
peses havien estat motivades
per algun imprevist que les
justifiqués. En segon lloc, per
l’elegància del vencedor, en-
voltat d’una alegria del tot
humana al ser el primer alcal-
de de CiU, -més tard s’ha vist-
, que l’únic que ho ha acon-
seguit. Es pot dir també que

la joventut el va poder fer exa-
gerar en el seu tarannà d’un
“fair play” que jo sempre li he
reconegut. Podrà tenir molts
defectes com tothom, però
ningú el podrà batejar de ran-
corós ni de desidiós. Quan ell
apuntava quelcom en un pa-
per era per preocupar-se’n i
no per tirar-lo al cubell dels
paperots. I davant de tots els
defectes s’hauria de tenir pre-
sent tot l’aconseguit de la Ge-
neralitat per Balaguer a un
cost zero o ridícul, debilitant
la seva postura política en
front de consellers i altres que
es veien impotents a la seva
insistència per Balaguer. Ara
i aquí sembla importar poc
aquells anys, no es pot es-

Aquest mes ha fet 15 anys
que s’inaugurà l’hospital
Jaume d’Urgell a l’edifici on
abans hi havia el Parador
Nacional. Fins i tot avui,
molta gent de Balaguer
encara diu me’n vaig al
Parador, per dir que van a
l’hospital.

Actualment, l’hospital és
un centre que dóna serveis
sanitaris i socials, tant  als
ciutadans de Balaguer com
als de les comarques veïnes.
Enrere han quedat els seus
inicis amb la polèmica
obertura, la seva discutible
ubicació i les controvèrsies
durant alguns anys a la seva
gestió, i s’ha anat consolidant
com un centre sociosanitari
necessari per la ciutat de
Balaguer. La gent ha entès
que s’hi ingressa per curar-
se, per rehabilitar-se, i també

Hospital Jaume d’Urgell de

Balaguer, 15 anys
Eva Caselles Pujol
----------------------------------------------------------------------------------------------------

si cal, per cuidar amb dignitat
dels seus familiars més
estimats.

Per oferir tots aquests
serveis, el centre ha comptat
durant aquests anys amb
molts professionals, alguns
des del primer dia i altres de
forma temporal, que amb la
seva qualitat, el seu esforç i
el seu compromís han estat
els responsables directes del
seu funcionament durant
tants anys.

És a ells, a qui cal felicitar
en aquest aniversari, a tots
els que treballen i han
treballat en el centre, als que
amb el seu treball diari han
fet possible que Balaguer
tingui avui un centre
sociosanitari de referència,
un hospital que potser algun
dia, tots podem necessitar.
-------------------------------------------------

Per organitzar la
consulta sobre la
independència del 25
d’abril, la Plataforma
Balaguer Decideix ens
hem constituït en
Comissió Organitzadora.
Serem els encarregats de
garantir a tothom que se
senti lliure per a votar
l’opció que més li plagui,
i per tant en aquestes
eleccions farem les
funcions de l’Estat, amb
rigor, seriositat i
neutralitat. Això vol dir
que la Plataforma
Balaguer Decideix ens
limitarem a fer campanya
institucional a favor de la
participació. I garantirem
que tothom pugui fer
campanya en el sentit de
vot que vulgui, recolzant
i fent-nos ressò de

qualsevol iniciativa a
l’entorn de la consulta, sigui
en el sentit que sigui.

Com en la resta de les
votacions, a la consulta del
25 d’abril el vot serà personal
i secret, i l’elector l’exercirà
dipositant un sobre tancat a
dins d’una urna. Per poder
garantir la confidencialitat
del vot, a tots els col·legis
electorals hi haurà cabines i
espais reservats amb les tres
paperetes possibles: «SÍ»,
«NO» i BLANC.

La Comissió
Organitzadora instaurarem
un sistema de ‘vot anticipat’
per facilitar que es pugui
votar anònimament sense
necessitat de desplaçar-se al
col·legi, a través d’un equip
de fedataris que es
responsabilitzaran que
tothom pugui exercir

Informació de la consulta: vot

anònim, secret i lliure
Balaguer Decideix
--------------------------------------------------------------------------------------------------

secretament i lliurement el
dret de vot els dies previs a
la votació. I garantirem que
totes les dades
informàtiques que es
generin el dia de les
votacions es destrueixin el
mateix dia en acabar
l’escrutini.

Tot el procés serà
controlat per observadors
que garantiran la neutralitat
i la confidencialitat.
Apoderats dels partits
polítics participaran en els
moments d’obertura i
tancament de les meses, i
l’escrutini del vot serà obert
a tothom. Qualsevol ciutadà
pot formar part durant unes
hores d’una mesa electoral.
Sigues protagonista
d’aquesta jornada històrica,
apunta’t de voluntari a través
del nostre web:
www.balaguerdecideix.cat

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

criure dos vegades una ma-
teixa plana de la història.

Certament hi havia un
mal caliu, no era agradable,
però també avui hi ha uns
instints patrimonials de l’al-
calde, que sense voler escol-
tar a ningú perjudiquen de
llarg a la nostra ciutat. Es fa el
Sr. Borràs i m’ha fet la pre-
gunta, de com ha degut que-
dar el sou de la Sra. Roldan
amb “l’irrumpció” del Sr. Es-
coda al seu treball. És una
bona pregunta amb temps
d’austeritat. (?).

En aquesta mateixa línia
d’austeritat, va el propòsit del
nostre govern regional d’em-
pènyer les vegueries amb tota
la pressa del món, doncs fal-
ta donar un lloc de treball a
molts dels seus, fer molts
informes a pagar als amics, i
aquesta nova administració
sembla donarà per a molt.

Déu meu! Quanta bojeria,
quanta astúcia partidista i
vergonyosa. Quina pudor de
sectarisme s’olora! Quina
“escombrada” que s’ha de
fer!

A mi em pot agrada poc
el Sr. Saura, i em fa riure el Sr.
Carod, però no es pot negar
que els dos partits que repre-
senten han donat a Balaguer
exemple d’ésser conse-
qüents. Uns han trencat sen-
se titubejar el pacte de
governabilitat que tenien
amb el Sr. Aguilà. L’altre ha
expulsat el membre rebel,
fent-ho tant públic com ha
pogut pel seu escarni. Els dos
s’han merescut per a mi un
fort aplaudiment i que el po-
ble se’n recordi a l’hora de
votar. En la part que li cou CiU
en canvi, ens vol fer moure
en una nebulosa de confusió.
És diu que no era de Conver-

gència, per tant ells no poden
fer-hi res. Unió encara ferida
d’una vergonyosa selecció
de candidats, que tenia tots
els números de la loteria del
ridícul entre moros i cristians,
i que va estar permesa pels
“quefes”, no pot obrar d’altra
forma que no sigui la seva
pròpia, sempre una mica d’es-
quitllada. Callant com si la
cosa no anés amb ella. Mi-
rant cap a l’altre costat, i es-
perant com una tendra noví-
cia que el temps faci oblidar.
Però el trist és i serà que el
seu cancidat a l’Ajuntament,
poc o molt rebrà els seus
retrucs. Ha tingut altres mo-
ments per fer-se present, i
també els ha deixat passar.
Com pensar fer entrar la seva
persona dintre del votant ba-
laguerí? Doncs amb núme-
ros sols no s’ha arribat mai al
cor del votant.
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El Centre Excur-
sionista de Balaguer ha
preparat un seguit
d’activitats pels primers
mesos de l’any 2010.

Durant aquest primer
trimestre predominen les
activitats de neu amb
raquetes i esquí de
muntanya.

També el senderisme
de baixa muntanya abarca
moltes sortides en
aquestes dates, fins i tot
una de nocturna a una

ermita propera, tal i com
es ve fent durant els set
darrers anys.

Pel quart cap de
setmana de febrer i el
primer de març  s’ha
organitzat un curs d’ini-
ciació a l’alpinisme, im-
partit per l’Escola Catalana
d’Alta Muntanya (ECAM),
al que caldrà inscriure’s
previament ja què les
places són limitades.

La sortida que compta
amb un grau de dificultat
més elevat, és l’ascensió al
cim de l’Aneto, de 3.404
metres, amb raquetes de
neu i esquí de muntanya,
prevista pel proper 18
d’abril. Tots els interessats
en participar-hi us podeu
posar en contacte amb el
Centre.

El Centre Excursionista de

Balaguer presenta l’activitat

del primer trimestre de 2010

Centre Excursionista de Balaguer

El Centre
Excursionista està
obert a tots els
interessats que hi
vulguin participar

L’espectacle RITA’S arriba al Teatre
Municipal el diumenge 28 de febrer

Albert Bonet, professor
de l’Aula Municipal de Dan-
sa, juntament amb Irene
Cascos, han creat aquest
espectacle de dansa anome-
nat “Ritas’s”.

“Ritas’s” neix de la ne-
cessitat o ganes de parlar de
la dona a través de la dona.
A través de la dansa es parla
de la dona, de les seves emo-
cions, de les seves sensaci-
ons. Amb cançons cantades
per dones i per a les dones.
Cançons que moltes vega-
des ens evoquen la trans-
gressió de la dona en els di-
ferents moments de la seva
vida. Obra que es represen-
tarà al teatre el 28 de febrer.L’espectacle RITA’S el 28 de febrer

“Un marit ideal”, aquest diumenge,
14 de febrer al Teatre Municipal

Aquest diumenge 14 de
febrer, a partir de les 7 de la
tarda, arriba al Teatre Muni-
cipal de Balaguer, l’obra “Un
marit ideal”, interpretat per
Joel Joan, Abel Folk, Àngels
Gonyalons, Anna
Ycobalzeta, Camilo Garcia i
Carmen Balagué.

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’espectacle de dansa creat per Irene Cascos i
Albert Bonet, professor de l’Escola de Dansa

Un marit ideal aquest diumenge 14 de febrer
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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

casa de planta baixa al cantó del

col·legi Gaspar de Portolà.

Sense moblar.

Abstener-se curiosos.

Visita la nostra pàgina web:

ES LLOGA

Informació als  telèfons:

655 803 933 - 655 803 929

TREBALL

-------------------------------------
S’OFEREIX noia per tre-
ballar cuidant gent gran
o fent feines per la llar
(amb possibilitat de ser
interna). Raó: 600023767.
-------------------------------------
CONSTRUCCIONS Ger-
mans Vidal. Teulades,
banys, comunitats, gran-
jes, magatzems i refor-
mes en general. Econò-
mic! Informació als tels:
973426180-690921832.
-------------------------------------
S’OFEREIX senyora per
cuidar gent gran o nens.
Raó: 973447551.
-------------------------------------
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.
-------------------------------------
ESPECIALISTA en refor-
mes: banys, cuines, teu-
lades... Ràpit, net, econò-
mic... Pressupost sense
compromís. Telèfon:
699002468.
-------------------------------------

GRUP D’AUTOMOCIÓ,
precisa comercial, amb
Batxillerat o FP, major de
21 anys. Interessats trucar
al 973443417 (preguntar
per Sr. Xavi).
-------------------------------------

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.
-------------------------------------
ES TRASPASSA pub a
Balaguer, llicència disco-
teca. Raó: 667476167.
-------------------------------------

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 telf:
678954170-667476167.
------------------------------------
ES VEN pis nou de 2-3 ha-
bitacions, a l’Av. Països
Catalans.Raó: 973446011.
-------------------------------------
VENDA/LLOGUER pàr-
kings tancats al c/ Jaume
Balmes, 11. Raó telèfons:
973446161-629310479.
-------------------------------------
SE TRASPASA bar-
pizzeria Lo Pallars, con
maquinaria y material
todo nuevo. Urge por
enfermedad. Precio:
45.000 e. Telf: 673442961.
-------------------------------------
ES LLOGA apartament
a Camarasa, moblat,
foc a terra i vistes al
r iu.  Lloguer pàrking
tancat al c/ Sant Diego
California (Balaguer).
Raó:  973447752 -
639920281.
--------------------------------

SE  TRASPASA bar.
Razón: 635602963.
--------------------------------
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 d’stoc. Raó: 973449432.
-------------------------------------
PÀRKING tancat, es lloga
al c/ Doctor Fleming.
Preu: 59 e/mes. Raó:
973450407.
-------------------------------------
ES TRASPASSA bar-res-
taurant per jubilació.
Pàrquing, terrassa, men-
jador per a 60 persones.
Totalment equipat. En ple
funcionament i permisos
amb regla. Amb vivenda.
Informació al telèfon:
600381763.
-------------------------------------

SE ALQUILAN  dos naves
industriales de 200 m2 y
400 m2 a la Ràpita. Razón
teléfono: 609939547.
-------------------------------------

MOTOR

-------------------------------------
VENDO Wolkswagen
Touareg. En muy buen
estado. Razón teléfono:
671542424.
-------------------------------------

VARIS

-------------------------------------
Voldries productes
Tuperware i no saps on
trobar-los? T’interessa fer
un curs gratuït de micro-
ones? Vols treballar a
temps total o parcial?
Som a Balaguer. Truca al
627560302.
-------------------------------------
-------------------------------------
Per anuncis en aquesta
secció, passeu per les
nostres oficines o bé tru-
queu al 973448273.
-------------------------------------

www.revistagroc.com
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NETEJA DE VIDRES, EDIFICIS, BANCS,

OFICINES, COL.LEGIS, LOCALS

COMERCIALS, NETEGES FI D'OBRA.

C/ Almatà, 2 -   25680 HOSTAL NOU
Tels. 973 451064 - 639 160541

REHABILITACIÓ DE FAÇANES

Pintura i Decoració

Qualitat i dedicació,
els nostres distintius

Pedro Garanto Fillat
C/ Tàrrega, 51 F •  BALAGUER

Tel. 699 949630

Farmàcies

ÀGER
AJUNTAMENT 973 455004

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

BALAGUER
AJUNTAMENT 973 445200

MOSSOS (URGÈNCIES) 088

MOSSOS D’ESQUADRA 973 457700

GUÀRDIA URBANA 973 450000

CONSELL COMARCAL 973 448933

BOMBERS 973 445080

CAP II 973 446028 / 973 447714

CAP II, DEMANAR VISITES 902 111 444

I.N.SEGURETAT SOCIAL 973 450408

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

De les 8 de la tarda del 18 de febrer a les 8 de la tarda del 25 de febrer MARCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De les 8 de la tarda del 25 de febrer a les 8 de la tarda del  4 de març ALDAVÓ

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

07.45 " 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 “ de dill. a div. feiners

18.05 “ feiners

09.50 SEU D'UR-PUIGERDÀ feiners

16.35 “ diari

13.35 SOLSONA dill,dima,dij,div. feiners

09.50 PONTS diari

12.30 “ de dill. a div. feiners

13.35 “ 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

16.35 PONTS 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 “ feiners

18.30 “ feiners

18.58 “ diumenge

19.47 “ de dill. a div.

07.00 ÀGER feiners

09.48 “ feiners

14.00 “ feiners

17.00 “ dill., dima., dij.

11.05 LES Diari

18.05 “ 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
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