
1<<



2 >> P U B L I C I T A T



3<<E D I T O R I A L

Sumari
----------------------------------------------------------------------------

Edita: DOSSIER P&M, SL
c/ Sant Lluís, 36 altell
Tel. 973 448273 Fax. 973 450311
redaccio@revistagroc.com
info@dossierpm.com
www.revistagroc.com
Imprimeix: Anfigraf
Dipòsit legal: LL-81-1987.
Tirada: 6.000 exemplars.
Distribució: gratuïta per les
poblacions d’Àger, Algerri, Balaguer,
Bellcaire d’Urgell, Camarasa, Castelló
de Farfanya, Cubells, Gerb, La
Ràpita, La Sentiu,  Les Avellanes,
Menàrguens, Montgai, Os de
Balaguer, Sant Llorenç, Tartareu,
Térmens, Vallfogona de B. i Vilanova
de la Sal.

Director: Pedro Pérez.
Direcció Comercial i
Administració: Sisco Alarcón.
Comercial: Andreu Perales.
Equip de Redacció: Joan Bové,
Montse Cercós, David Marquina,
Sisco Alarcón, Pedro Pérez.
Col·laboradors habituals: Josep M.
Simón, CGA, Miquel Trilla, Inyaqui
Olarte, Núria Arbós i Eva Font.

GROC és una publicació plural 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 compro-
metem 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.

Què en penseu?...

>>BALAGUER

L’Ajuntament ret homenatge als
represaliats del franquisme

Realitzades el 90 per cent de les
obres del Centre Històric
----------------------------------------------
>>COMARCA

Carod Rovira posarà la primera
pedra de la Casa del Montsec

La Noguera ja té el seu pla de
prevenció i protecció civil
----------------------------------------------
>>CULTURA

El Teatre tanca el cicle d’hivern
amb l’obra “Boulevard”

Conferència sobre els problemes
de la depressió
----------------------------------------------
>>ESPORTS

El Balaguer continua amb la bona
ratxa i porta 11 partits invicte

El Cristec consolida la quarta
posició tot i perdre a Salou
----------------------------------------------
>>OCI

Montsonís acull el segon curs de
cuina catalana

En la darrera reunió o jornada de seguiment del pla de
reforma del Centre Històric de Balaguer, emmarcada dins
del Pla de la Llei de Barris de la Generalitat de Catalunya, va
informar-se que les obres ja s’han adjudicat en un 90 per
cent i que probablement, si tot va bé, cap a finals d’aquest
mateix any 2010, les obres de reforma estaran gairebé
finalitzades, o al menys totes elles licitades i adjudicades.

Aquesta reforma suposarà la construcció de nous
equipaments, com els Jutjats, el Casal de Ciutat, un gran
aparcament, o la urbanització de carrers neuràlgics del
centre, com el carrer del Pont, el Torrent, així com noves
vies de comunicació i d’enllaç entre aquests carrers. Tot per
fer més «habitable» aquest centre històric, que de ben segur
canviarà la seva fisonomia.

Fa unes dècades, i a la major part de ciutats d’Europa, el
disseny de la ciutat permetia, en definitiva, controlar l’espai
al qual aspiraven les grans intervencions de la cultura
industrialista i del pensament racionalista del segle passat.
Com a contraposició lògica, la ciutat vella era, en canvi,
anàrquica i caòtica, confusa, tortuosa i insana. A diferència
de la ciutat nova, a la ciutat vella el temps dominava l’espai.
En un moment del desenvolupament de la nostra societat,
els nuclis antics de les grans ciutats no eren considerats
com a centres històrics sinó com a barris vells que reunien
tots els inconvenients perquè les seves morfologies no
permetien adaptar ràpidament les aspiracions industrialistes
de la societat contemporània.

Però al cap i a la fi, els centres històrics mantenen
l’encant, la màgia i l’aspecte més nostàlgic de les nostres
poblacions i ciutats.

El Centre Històric

PORTADA

Expoauto

Josep M. Simon i Auberni

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

«Els ciutadans procura-
ran no molestar els seus ve-
ïns amb un to excessivament
alt de la veu ja sigui en la via
pública, en zones de pública
convivència o en el propi do-
micili» (article 166 de l’Orde-
nança Municipal de Policia i
de Bon Govern de l’Ajunta-
ment de Balaguer). En el ma-

teix document, en l’article 21,
hom pot llegir en el punt 9,
que queda prohibit en el terri-
tori municipal «burlar-se o
maltractar les persones que
es trobin en la localitat, espe-
cialment si es tracta d’anci-
ans o altres persones físi-
ques o intel·lectualment defi-
cients». Em dol veure com una
persona es passa hores i ho-
res, fins ben entrada la matina-
da, asseguda  en un banc del
passeig, cridant, sota els efec-
tes de l’alcohol,  a viva veu, un

seguit de frases, les quals, a
més de donar raons per acabar
amb la paciència i tolerància
del veïnat, provoquen la vehe-
mència, l’insult o la mofa dels
infants o joves que passen pel
seu costat. Crec que tots hem
de contribuïr al civisme. Per
aquest motiu em sembla que
puc  demanar, amb tot el res-
pecte, als responsables del bon
govern i de la bona convivèn-
cia municipal que actuïn
d’acord amb el que van, en el
seu dia, aprovar.
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Consulta

Visites a domicili

Vacunacions

Ci ru rg ia

Anàlis is

Aliments i complements

Servei de perruqueria

Pare Sanahuja, 27
Tel. 973 445584
25600 BALAGUER

URGÈNCIES:

Tel. 617 910071

Tot per l'animal de
companyia !

Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 973 448 332

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER

Balaguer va retre un hometatge als

represaliats pel franquisme
L’ajuntament de

Balaguer va acollir el passat
divendres un acte d’home-
natge als veïns de la Nogue-
ra i el Pla d’Urgell que van
ser represaliats pel franquis-
me.

Amb la sala plena de
gom a gom, va presidir l’ac-
te l’alcalde de Balaguer, Mi-
quel Aguilà, i el secretari de
Relacions Institucionals i
Participació de la Generalitat,
Josep Vendrell, comptant
amb la presència d’alguns
veïns de la zona que van llui-
tar per la democràcia i els
drets nacionals de Catalunya
i van patir la repressió fran-
quista.Homenatge als represaliats pel franquisme

Les obres de reforma del Centre

Històric s’acabaran a finals de 2010
Ja s’han adjudicat més

del 90 per cent del total de
les obres del projecte d’in-
tervenció integral en el Cen-
tre Històric de Balaguer, tal i
com va anunciar-se en el
decurs de la Jornada de se-
guiment de les obres.

La previsió d’acabament
total de projecte és per finals
d’any 2010, i es calcula que
la part finançada per
l’Ajuntament de Balaguer
serà d’uns 12 milions
d’euros.

Va estar presidit per l’Alcalde Miquel Aguilà i pel
Secretari de Relacions Institucionals, Josep Vendrell

El passat dissabte 13
de febrer, Balaguer va ce-
lebrar la festa del Carnes-
toltes amb milers de per-
sones que van sortir al
carrer tot i el fred que feia,

per tal de seguir la rua amb
una gran participació,
més de deu xarangues i
una vintena de carrosses,
que van amenitzar la fes-
ta popular, durant tota la
tarda. El ball de tarda va
anar a càrrec del grup
d’animació Els cuiners.

Les carrosses guanya-
dores del concurs van ser
«King Kong», de Pepito
Planes «Xepis» i la carros-
sa «El vaixell pirata» del
Col·legi La Noguera.

Milers de balaguerins surten

al carrer per celebrar la Festa

del Rei Carnestoltes 2010

Més de 10 xarangues van participar a la rua de la tarda

La carrossa King
Kong va ser la
guanyadora del
concurs de carrosses
del Carnestoltes 2010

Futur Casal de Ciutat
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Els alumnes dels centres escolars

aprenen educació vial en un parc

Balaguer, com a ciu-
tat membre del Programa
Thao – Salut Infantil,
Balaguer desenvolupa
aquest programa de pro-
moció d’un estil de vida
saludable entre els nens i
nenes i les seves famíli-
es, sempre sota els valors

d’una alimentació equili-
brada i activitat física amb
una actitud amena i posi-
tiva.

A partir d’ara,
presenta  la nova pàgina
web del Programa:
www.balaguer.cat/portal/
97/

El programa Thao resenta la

seva nova pàgina web

Nova web del programa Thao

Parc d’educació vial

Durant tota la setmana
els alumnes de tots els cen-
tres escolars de Balaguer
han passat pel pavelló Molí
de l’Esquerrà on hi havia
instal·lat un circuit de la Di-
recció de Trànsit de la Gene-
ralitat de Catalunya.

Els alumnes, durant
aquesta activitat, han pogut
conèixer els principals
senyals de trànsit, els passos
de vianants i els semàfors,
entre altres, en un circuit per
a bicicletes.

Aquesta activitat forma
part del Pla Municipal de
Dinàmica Educativa,
organitzat conjuntament pel
Servei Educatiu de la
Noguera i l’Impic.

L’Alcalde Miquel Aguilà
va visitar el parc acompanyat
de Josep Maria Escoda i
Joan Arjona.

Organitzat dins del Pla de Dinàmica Educativa
Municipal, conjuntament entre el Servei Educatiu
de la Noguera i l’Impic
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Expoauto 2010 obre les seves portes

durant el proper cap de setmana
Els propers dies 6 i 7 de

març, Balaguer presentarà
per segon cop consecutiu
un certamen reconduït del
Saló de l’automòbil  nou al
de Km. 0, essent pioner a
tot el nostre territori.

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

Les firmes participants
presentaran les últimes
novetats en vehicles nous
així com també vehicles
Km.0 per tal seguir amb la
identitat del Saló.

Es tracta d’apropar
aquell vehicle que realment
més demana el client

Hi haurà nombroses ofertes en vehicles de Km 0

La Fira de vehicles nous i km. 0 oferirà un total de
200 vehicles al pavelló polivalent d’Inpacsa, durant
els dies 6 i 7 de març

Més de 200 vehicles s’exposaran a Expoauto 2010

potencial i fer que durant un
cap de setmana el pavelló
gaudeixi dels millors
vehicles del mercat als
millors preus i facilitar així
la venda als concessionaris
que un any més han apostat
per participar a la Fira.

Expoauto obrirà les
seves portes el dissabte, 6
de març a les 10 del matí tot
i que la inauguració oficial
tindrà lloc a les 11 en punt,

davant de l’entrada oficial
de la Fira  a càrrec de Teresa
Cunillera, vicepresidenta del
Congrés dels Diputats.

Al vestíbul del Nou
Pavelló s’ubicarà una
exposició de vehicles antics
americans a càrrec de
l’Associació Riverside Crazy
Car Hop. Associació de
Balaguer que organitza al
mes de maig la Fira
Riverside.
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El nou Opel Astra, aporta un nou aspecte
de la classe compacta, amb unes línies po-
tents i unes superfícies elegants. La seva silu-
eta, amb un parabrisa inclinat i el sostre des-
cendent, fa que es vegi més esportiu.

L’atrevit disseny per la part del darrera, fa
veure’l més ample, la seva figura dinàmica en
forma de “V”, i també el vidre del darrera, li
donen un aire “coupé” amb aquest vehicle de
cinc portes. L’interior ofereix una nova sensa-
ció d’espai, refinat i sofisticat pel que fa als
detalls cromats, els acabats metàl·lics, les
llums d’ambient i tot el disseny en sí, aporten
modernitat i confort pels passatgers.

A part, ens ofereix un sistema integrat de
control de carrosseria, totalment adaptable,
com són l’Sport, el Tour i el Normal.
Novedosos sistemes de seguretat tant passi-
va com activa, així com també un sistema an-
tirobatoris.

>>  O P E L

Nou Opel Astra, un cinc

portes elegant i amb un

aire molt esportiu

Opel Astra

Benzina: 1.4Ecotec-74 cv/1.6Ecotec-85 cv

1.4Turbo-103 cv/1.6Turbo-132 cv

Gasoil: 1.3 CDTi Ecotec-70 cv /1.7 CTDi

Ecotec-81/92cv/2.0 CDTi Ecotec118 cv

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

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

El Kuga incorpora molts detalls de disseny
que fan que sigui diferent. El frontal esportiu
inclou una poderosa reixeta trapeçoidal, uns
fars encastats i unes ventilacions cromades
als panells davanters. El sostre panoràmic op-
cional deixa entrar la llum natural i una sensa-
ció de claredat i lluminositat que dóna ampli-
tud. El recobriment refractant redueix l’efecte
de la calor del sol a l’interior.

El Sistema Intel·ligent de Tracció total
(AWD) del Kuga contribueix a obtindre uns
destacats valors de consum de combustible.
Ford sempre s’esforça amb trobar formes per
reduïr l’impacte medioambiental, i el 95% de
tots els seus vehicles homcompleixen, per això
les peces que els constitueixen es poden tor-
nar a utilitzar amb d’altres vehicles. L’ESP de-
tecta canvis repentins a la direcció i la frenada,
ajundant a evitar la pèrdua de control sobre el
cotxe. Moltes qualitats per una bona conduc-
ció, lligades a un exclusiu disseny.

>> F O R D

Ford Kuga, un 4x4 amb

una bellsesa diferent als

de la seva classe

Ford Kuga

Diesel: 2.0 TDCi - 136 cv

Gasolina:  2.5 Duratec - 200 cv

Amb matèria de disseny o de tecnologia,
el nou Citroën C5, és molt més que una gran
berlina o un elegant familiar.

Frontalment, la seva àmplia entrada d’aire i
els projectors allargats confirmen el seu ac-
centuat caràcter. La part del darrera destaca
per les seves curves i volums, que li donen un
toc molt personal al vehicle.

El conductor disposa permanentment a mà
de totes les informacions de conducció o de
navegació que necessita, sense abandonar el
camp de visió de la carretera, conduint amb
total tranquilitat, a part dels pilots angulars
per allargar la visibilitat i el sensor d’aparca-
ment.

En tots els aspectes el nou C5 aporta al
conductor i a tots els passatgers el millor con-
fort per viatjar, i una gran tranquilitat, ja està
dotat dels millors sistemes de seguretat que
hi ha al mercat.

>> C I T R O Ë N

Nou C5, silueta

innovadora i un disseny

escultural

Citroën C5

Benzina: 1.8i - 92 cv / THP 155 - 115 cv

3.0i V6 CAS - 155 cv

Gasoil: HDi110 - 80cv / HDi140 - 103cv

HDi160 - 120 cv / V6HDi240 - 177cv



8 >> E X P O A U T O   2 0 1 0



9<<E X P O A U T O   2 0 1 0

Sens dubte, el nou Seat Ibiza Bocanegra,
ha estat creat per emocionar i per gaudir de la
seva conducció en tot moment.

Destaca el seu exterior pels seus detalls,
com són el seu frontal negre, els fars dobles,
la reixa en forma de niu d’abispa, els fars
antiboira integrats al paraxocs. Amb només
dos colors disponibles, el vermell Dakota i el
blanc Candy. A l’interior hi destaca la tapisse-
ria, amb uns cusits transversals de color ver-
mell, fent una estructura romboidal, molt es-
portiva i novedosa, a part de la lletra B broda-
da amb fil vermell a la part superior del seient.
El volant de tres radis i la palanca de canvi
DSG de set velocitats incorporades a la part
posterior dels braços horizontals, permet ac-
cionar el canvi sense necessitat de treure les
mans del volant. Porta un motor de nova ge-
neració, fiable i potent que garantitza unes
brillants prestacions i reduits consums.

>>  S E A T

El nou Seat Ibiza

“Bocanegra”, una edició

per a col·leccionistes

Seat Ibiza Bocanegra

Benzina: 1.4 TSi, 150 cv

1.4 TSi, 180 cv

Gasoil: 2.0 TDI CR 140 cv

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

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

Renault continua apostant per la innova-
ció i el disseny vanguardista en els seus vehi-
cles. Prova d’aquest fet és el nou Renault
Fluence, elegant i dinàmic, amb una potent
entrada en el mercat d’aquesta gamma de
vehicles.

Innovació i disseny, aquests són els dos
termes amb que podríem definir la nova imat-
ge del Megane, amb unes línies més agressi-
ves i impactants. Vehicles que quan passen
se fan mirar.

Però Renault no en té prou amb fer vehi-
cles vanguardistes i de línies atractives, sinó
que treballa també moltíssim l’aspecte de
seguretat en tots els seus vehicles, tenint tots
ells la màxima distinció en quant a seguretat.
I ara, en plena època on el reciclatge i la cura
pel medi ambient està tant de moda, Renault
obté el distintiu ECO2 de respecte amb el medi
ambient en la majoria dels components que
porten els seus vehicles.

>> R E N A U L T

La firma gala aposta per

la innovació en la majo-

ria dels seus models

Renault

La marca francesa vetlla per la seguretat i pel

respecte del medi ambient amb tota la seva

gamma de vehicles

La nova furgoneta que ens ofereix la mar-
ca Nissan, amb un disseny que està tant pen-
sat per fer un gran viatge, per la seva comodi-
tat i espai interior, com també per ser una eina
de treball, dotat de detalls per facilitar una gran
càrrega i un bon transport.

Cal esmentar que la longitud total de la
furgoneta és de 4.4 metres, medeix 2.04 me-
tres la longitud del compartiment de carga,
estant molt ben aprofitada, fet que també s’evi-
dencia a la seva alçada, d’1.84 metres.

La NV200, està desenvolupat com un vehi-
cle pel que fa a la part dels seients, ja que és
molt espaiosa i còmoda, a part també dels
seus equipaments com són els alçavidres elèc-
tric, ABS+EBD, airbags frontals, entre molts
altres. Aquest model ofereix les dos versions,
tant sigui per portar una càrrega, amb un gran
espai a la part del darrera, com també per por-
tar passatgers (fins a 7 places).

>> N I S S A N

Nissan NV 200, una

furgoneta àmplia,

compacta i versàtil

Nissan

Set Versions disponibles: Furgon Basic,

furgon Confort,  Furgon Premium, furgon

Combi Basic, furgon Combi Confort, furgon

Combi Premium i furgon Combi7 Premium



10>> E X P O A U T O   2 0 1 0

La nova Clase E, és fruit d’una evolució
dels elements de disseny tradicionals de la
marca Mercedes-Benz, combinant l’elegància
d’una silueta enèrgica i nombrosos detalls,
amb potència i fiabilitat. Té una presència vis-
tosa i amb uns contorns marcats, uns aca-
bats excel·lents amb materials d’alta qualitat,
un disseny fascinant e innovador amb mol-
tes possibilitats de personalització. Aquest
model, és una mica més gran, amb 16 mm
més de llargada i 32 mm més d’amplada. Amb
pintures metal·litzades, que són resistents a
les ratllades.

Els nous motors diesel i gasolina de qua-
tre cilindres amb línia, potents, de baix con-
sum i poc contaminants.

Aquest model no està fet només per sa-
tisfer els més exigents, sinó que també es vol
adaptar a les preferències individuals del con-
ductor. Disponibles dos línies d’acabats: el
paquet esportiu AMG i el paquet Exclusiu.

>> M E R C E D E S

Nou Mercedes Clase E,

la cultura automobilística

al màxim nivell

Mercedes Clase E

Benzina: Models des de 1.8 de 184cv

fins a un 6.2 de 525 cv.

Gasoil: Models des de 136cv fins a 231cv

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

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

Línies clares, superfícies llises, rostre ca-
racterístic d’Audi amb la parrilla del radiador
Singleframe, el nou Audi Q5 irradia esportivi-
tat i elegància, amb una línia més aerodinàmi-
ca, gràcies al sostre d’estil coupé.

Els nombrosos i intel·ligents detalls, de-
mostren que el nou Audi Q5, ha estat pensat
minuciosament. Els instruments estan col·-
locats de forma ergonòmica i lògica, de tal
manera que el conductor té a l’abast tota la
informació necessària per una bona conduc-
ció. El Q5 equipa de sèrie el sistema de tracció
integral “quattro”, perfecte per explorar qual-
sevol terreny. Amb sistemes de senyals acús-
tiques i visuals per pantalla, et posa així més
fàcil l’aparcament. Amb un innovador canvi
de marxes que et permet compaginar el canvi
manual amb l’automàtic segons cada prefe-
rència. Amb tres formes diferents de conduir,
només prement un botó (confort, automàtic
o dinàmic).

>> A U D I

L’Audi Q5, un tot terreny

molt lleuger, segur i amb

moltes prestacions

Audi Q5

Benzina: 2.0 TFSi quattro - 211 cv

3.2 TFSi quattro - 270 cv

Gasoil: 2.0 TDi quattro -  170 cv

             3.0 TDi quattro - 240 cv

El nou turisme de la casa Renault, ofereix
estil, confort i seguretat, tot en un. Per la part
darrera, els passatgers gaudeixen d’un ampli
espai, gràcies a la banqueta abatible i més es-
pai per les cames. Amb un complet conjunt
d’airbags: frontals davanters, airbags de corti-
na, airbags laterals davanters de torax/cadera.
Permet seleccionar una velocitat constant (fun-
ció de regulació) o una velocitat màxima (fun-
ció de limitació) a través dels mandos situat al
volant. Dotat del Carminat TomTom®, el pri-
mer dispositiu de navegació integrada amb el
que es pot calcular el millor itinerari, obtenir
informació sobre el tràfic amb temps real i re-
bre avisos dels radars fixes. Totes aquestes
funcions amb una pantalla a color i fàcils d’uti-
litzar. Per facilitar les maniobres d’aparcament,
té un radar per informar dels obstacles. Renault
eco2, a part de gaudir conduïnt, respectes el
medi ambient.

>> R E N A U L T

Renault Fluence, et farà

disfrutar d’un viatge a

primera classe

Renault Fluence

Benzina: 1.4 VTi / 95cv

1.6 VTi / 120 cv - 1.6 THP / 150cv

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

2.0 HDi / 136 cv
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El Nou C3 té una gran qualitat d’acabat, un
confort i un comportament impecables, tant a
la ciutat com en carretera. La millor novetat, és
el parabrisa Zenith que augmenta el camp de

>> C I T R O Ë N

El Nou C3 Visiodrive, un novedós disseny,

combinant modernitat i confort

Citroën C3 Visiodrive

Benzina: 1.1i, 1.4i, VTi 95, VTi 120

Gasoil: HDi 70 Airdream, HDi 90 Airdream,

HDi 90 FAP, HDi 110 FAP

visió superior dels pas-
satgers amb 80º, per
una millor visió frontal,
essent el cotxe amb el
parabrises més gran i el
sostre més petit,
garantitzant més visibi-
litat, més llum per pro-
porcionar més segure-
tat i més confort.

El nou Citroën C3 ar-
riba al mercat amb aven-
ços en la reducció de les
emisions de CO2, amb
un assistent per econo-
mitzar carburant de sè-
rie, que indica el mo-
ment adequat per can-
viar de marxa (ICR).
Dotat de 5 estrelles Euro
NCAP per protegir la se-
guretat en tot moment
dels seus passatgers.

El nou Polo es renova amb un nou disseny,
més seguretat i un millor equipament.

És lleugerament una mica més alt, més
ample i està més rebaixat, fet que li dóna un

>> V O L K S W A G E N

Més independència, aventures i

seguretat amb el nou Polo

Volkswagen Polo

Benzina: 1.4 - 102 cv

1.6  -140 cv TSi

Gasoil: 1.9 - 90cvTDi/105cvTDi/105cvBluemotion

2.0 - 140 cvTDi / 170 cv TDi

aire més esportiu.
L’interior del vehicle

ens aporta unes línies
que a simple vista apor-
ten qualitat i superioritat
al model. Els seients
amples per una reposa-
da conducció i els vari-
ats detalls, tant pel que
fa al quadre de mandos,
com les tapisseries,
com l’equipació.

Entre tots els seus
motors, n’hi ha un de
diesel amb caixa de can-
vis manual i sis veloci-
tats i pel que fa als de
gasolina, ens ofereixen
un model amb caixa de
canvis automàtica, amb
doble embragament i
set relacions, amb una
suspensió molt més se-
gura que abans.



12>> C O M A R C A

El Consell Comarcal ja té el seu Pla

d’Assistència i Suport de Protecció Civil
El passat dia 10 de febrer

el Consell Comarcal de la
Noguera va convocar els
grups actuants en matèria
de protecció civil de la co-
marca per presentar-los la
redacció final del Pla d’As-
sistència i Suport en matè-
ria de Protecció Civil (PAS)
de la Noguera, homologat
per la Comissió de Protec-
ció Civil de Catalunya.

Cal remarcar com a nota
important, que a les Terres
de Lleida, de moment el de
la Noguera i el de la Segarra
són els únics consells
comarcals que han elaborat
aquest projecte, anomenat
PAS.Presentació del PAS

Nou Servei d’orientació i atenció a les

families sobre drogodependències
Els Serveis Socials del

Consell Comarcal de la No-
guera en col·laboració amb
el Departament d’Acció So-
cial i Ciutadania posen en
marxa el Servei d’Orientació
i Atenció a les Famílies amb
fills menors de 18 anys que
tinguin la necessitat d’infor-
mar-se sobre temes relacio-
nats amb l’àmbit de les
drogodependències.

L’atenció donada en
aquest servei, és totalment
confidencial i gratuïta.

Juntament amb el Consell Comarcal de la Segarra
son els únics consells de Lleida que el tenen

El vicepresident de la
Generalitat, Josep Lluís
Carod-Rovira, acompa-
nyat pel conseller de Go-
vernació i Administraci-
ons Públiques, Jordi
Ausàs, presidirà el proper
dia 19 de març la col·-
locació de la primera pe-
dra de la Casa del
Montsec, un centre d’in-
terpretació amb què es
pretén impulsar el turis-
me a la zona.

La Casa del Montsec

estarà ubicada al munici-
pi d’Àger, a la parcel·la al
peu de la C-12 al seu pas
pel tram urbà, a l’encreua-
ment amb el camí del Cal-
vari (que duu al COU i a
l’OAdM), davant del parc
de Bombers.

A banda del centre
d’interpretació, l’edifici
també acollirà la seu del
Consorci del Montsec.
Des de la seva
constitució, aquest ens i
els seus treballadors han
estat ocupant un espai a
l’Ajuntament d’Àger.

L’actuació té un
pressupost de 1.235.045
euros, que s’executarà en
dos fases. La primera fase
s’iniciarà aquest mes de
març i finalitzarà a la tardor
d’aquest mateix any.

El proper 19 de març es

col·locarà la primera pedra

de la Casa del Montsec

Dibuix del projecte de la Casa del Montsec

L’acte estarà presidit
pel Vicepresident de
la Generalitat de
Catalunya, Josep
Lluís Carod Rovira

Nou servei al Consell Comarcal de la Noguera
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Pimestic destaca la importància

d’Internet en les empreses turístiques

El president del Con-
sell Comarcal, Vicent
Font, i el director de l’Es-
cola de l’Esplai de Lleida,
Amadeu Bonet, van ser
els encarregats de cloure
el curs de monitors de
lleure organitzat per l’Ofi-
cina Jove de la Noguera a

Balaguer.
Un total de vint-i-cinc

alumnes de tota la comar-
ca han finalitzat la part te-
òrica del curs. Durant les
vacances de Setmana
Santa i estiu faran les
pràctiques d’aquest cur-
set.

25 joves de la Noguera

realitzen el curs de monitors

Cloenda del curs teòric de monitors

Jornada Pimestic

Internet és un dels ca-
nals més utilitzats per cercar
productes d’oci i que per
tant, més oportunitats de
creixement ofereix a les em-
preses del sector turístic. Per
aquest motiu, cal que els
negocis de la zona potenci-
ïn els sistemes de reserva en
línia per captar nous clients
i per incrementar el volum
de negoci que genera Inter-
net.

Aquesta és la conclusió
de la Jornada PIMESTIC del
sector turístic celebrada la
passada setmana a Balaguer.

La jornada, impulsada
per la Secretaria de Teleco-
municacions i Societat de la
Informació,  va  reunir a una
trentena d’empresaris inte-
ressats en aprofitar al màxim
totes les possibilitats de ne-
goci que ofereix Internet.

La Jornada Pimestic celebrada a Balaguer la
passada setmana va arribar a aquesta conclusió
amb una trentena d’empresaris interessats
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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

L’Arxiu ha organitzat un curs de gestió

de documents i arxius municipals
L’Arxiu Comarcal de la

Noguera ha organitzat un
Taller de gestió de docu-
ments i arxius municipals,
impartit per Trini Camats,
arxivera de l’Ajuntament de
Balaguer, i Maite Pedrol,
directora de l’Arxiu Comar-
cal de la Noguera.

Aquest curs, que ha
tingut lloc a la seu de l’Ar-
xiu Comarcal de la Nogue-
ra, durant els darrers dies,
s’ha adreçat al personal ad-
ministratiu i secretaris dels
ajuntaments de la comar-
ca encarregat de la gestió
documental.

Curs de gestió de documents a l’Arxiu

L’obra “Boulevard” de Carol Lopez,

tanca el cicle d’hivern del Teatre
El proper diumenge 14

de març, arriba al Teatre
Municipal, l’obra
«Boulevard» de Carol López
i interpretada per Paul
Berrondo, Ernesto Collado,
Amparo Fernández i Marta
Pérez i Ágata Roca del grup
T de Teatre.

Un director, un actor, una
actriu, una productora i la
diva que mai falta, assagen
Boulevard. Una alta comèdia
d’època amb un ritme trepi-
dant. Però en el teatre no tot
és el que sembla.

El curs ha estat destinat al personal administratiu i
secretaris dels Ajuntaments de la nostra comarca

L’Associació Salut
Mental La Noguera ha
organitzat una xerrada
sobre la depressió a la
sala d´actes de
l´Ajuntament que tindrà
lloc el proper divendres
5 de març a les 19:30 h.

En els darrers anys, la
venda de medicaments
antidepressius i
ansiolítics ha augmentat
desorbitadament, així,
com també la tendència
a l´automedicació,
provocant l´aparició de

milers de persones amb
dependència a aquests
productes i els
conseqüents efectes
negatius sobre la salut.

Hem de ser
conscients que per gaudir
d´una bona salut mental
s´ha de tenir cura de
factors psicològics, físics
i socials.

El 5 de març es parlarà
de com afrontar la
depressió, s´oferiran
eines de prevenció i
pautes de vida saludables
per evitar caure en
situacions de
dependència. La xerrada
anirà a càrrec de la
psicòloga Montse Terès i
de Josep Pàmies,
membre d’Slow Food,
d’Assemblea Pagesa i de
La Dolça Revolució.

Conferència sobre la

depressió i estils de vida

saludable a Balaguer

Conferència sobre la depressió

La Sala d’Actes de
l’Ajuntament de
Balaguer acollirà la
conferència el proper
5 de març

L’obra «Boulevard» al Teatre Municipal
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Classificació

Tercera Divisió

1. Hospitalet ............. 58

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

3. Prat ........................ 45

4. Santboià ................ 45

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

6. Cornellà ................ 42

7. Europa ................... 40

8. Balaguer .............. 38

9. Amposta ............... 38

10. Llagostera .......... 36

11. Palamós .............. 32

12. Vilanova .............. 32

13. Castelldefels ...... 30

14. Pobla Mafumet .. 27

15. Premià ................ 26

16. Cassà .................. 26

17. Rapitenca ........... 26

18. Benavent ............ 26

19. Blanes ................. 24

20. Olesa ................... 18

Propers encontres

28/02/2010 --  17h

Camp de Balaguer

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

07/03/2010  --  12h

Camp de Sant Boi

Santboià| Balaguer

Golejadors del

C.F. Balaguer

1. Genís Soldevila . 9
2. Ermengol Graus 8
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. Ramon Ribera ... 2
10. Moi Nogareda . 1
11. Juanjo Tenorio 1
12. David Antunez . 1
13. Ruben Egea ..... 1

El Bala guer ha su-
mat dues jornades
més sense perdre, i
Genís i Ermengol con-
tinuen lluitant al cap-
davant de la taula de
golejadors de l’equip
amb 9 i 8 gols respec-
tivament.

Lluís Elcacho

El Balaguer suma 4 punts més, i ja porta

onze jornades sense conèixer la derrota

FUTBOL>> El Balaguer
va aconseguir una
important victòria al
camp del Manlleu i va
empatar a un gol amb
l’Olesa

14/02/2010

MANLLEU 2

BALAGUER 3

Continua la dinàmica
positiva del Balaguer de Llu-
ís Elcacho, que amb una vic-
tòria i un empat ha aconse-

al camp del Manlleu, uns
dels primers classificats gua-
nyant per 2-3, i empatant a
un gol al camp del cuer,
l’Olesa, en un partit en que
els balaguerins van estar
mancats de la sort necessà-
ria per sumar els tres punts
en joc.

Amb aquests dos par-
tits, el Balaguer ja suma onze
jornades sense conèixer la
derrota, i ara té davant seu
un complicat mes de març,
ja què després de rebre a la
Pobla de Mafumet el proper
diumenge, viatjarà al camp
del Santboià, rebrà al
l’Hospitalet i haurà de jugar

guit sumar 4 punts en els dos
desplaçaments consecutius
de l’equip a Manlleu i Olesa.
Els balaguerins sorprenien

Andreu Ramos emportant-se una pilota

21/02/2010

OLESA 1

BALAGUER 1

Ciruela lluitant amb els rivals

al camp del Prat. D’aquests
4 partits es veuran les opci-
ons d’aquest equip, de cara
a final de temporada.
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El Club Bàsquet Balaguer perd a la

pista de l’Sfèric de Terrassa per 58-50
El Balaguer perd a la pis-

ta de l’Sfèric Terrassa. El par-
tit va començar molt igua-
lat, on l’Sfèric de Terrassa
vivia del gran encert des de
la línia de 6.25  amb 5 triples
al primer quart, 23-21. El
Balaguer, realitzant una molt
bona defensa es va posar per
davant del marcador fins a
finals del tercer quart. Al fi-
nal, la falta d’efectius per les
moltes baixes dels balague-
rins no van permetre la vic-
tòria.

Cal destacar l’entrega de
l’equip i el gran
comportament dels
jugadors júniors, Ortíz,
Mateu i Martínez.Club Bàsquet Balaguer

L’equip femení del Tennis Taula

Balaguer s’assegura la segona plaça

TENNIS TAULA>> Impor-
tant doble jornada a casa del
Balaguer-Villart Logístic que
s’enfrontava el dissabte al
tercer classificat, el Krafft
Atlético de San Sebastián,
amb la segona plaça en joc  i
un intranscendent encontre
el diumenge amb l’Irún Leka
Enea, el primer classificat, i
a qui tothom ja veu com a
nou equip de Superdivisió.
Les balaguerines van gua-
nyar l’Irun i van caure davant
el líder.

BÀSQUET>> Els balaguerins van haver de viatjar
amb cinc jugadors del primer equip i tres júniors

El Cristec Balaguer de
Futbol Sala perd a la pis-
ta del Salou, per 2 gols a
1, en partit corresponent
a la 17a jornada de la Na-
cional B.

Els balaguerins dei-
xen escapar una gran
ocasió per enganxar-se al
liderat al perdre en una
pista en la que mai s’ha
aconseguit puntuar i con-
firmant que les derrotes
per la mínima a domicili,
quarta en aquest sentit,

són un dels aspectes a
millorar en el que resta de
competició.

Malgrat la derrota, el
Cristec continua en quar-
ta posició de la classifica-
ció i a quatre punts del trio
de líders com són, Olím-
pic La Floresta, Marfil
Santa Coloma i Riera
Cornellà.

El proper dissabte 27
de febrer, a les 17 hores i
al Pavelló balaguerí, el
Cristec rep la visita del
Sant Vicenç, el cinquè
classificat, en un interes-
sant partit on els de casa
volen confirmar les seves
estadístiques com a millor
local de la competició, ja
que fins ara, en els partits
jugats, han deixat escapar
molts pocs punts de casa.

Derrota per la mínima del

Cristec Balaguer a la pista del

Salou al caure per 2-1

Cristec

FUTBOL SALA>>
L’equip es consolida a
la 4a posició a 4
punts del líder,
l’Olímpic La Floresta

Club Tennis Taula Balaguer
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Els clubs lluiran, un any més, el logo

“Viu Balaguer” al seu equipament

El vicepresident execu-
tiu de l’Impic va signar  el
conveni de difusió de la
marca Viu Balaguer amb les
entitats esportives que mili-
ten en categories nacionals
i per tant porten el nom de
la ciutat, més enllà de les
comarques de Lleida.  A
canvi de l’aportació econò-
mica, cada club esportiu, es
compromet a lluir, el logo

«Viu Balaguer» en el seu
equipament esportiu de
competició. Els clubs són,
el Club Bàsquet, el Club
d’Escacs, el Club Futbol

Representants dels clubs esportius

Sala, el Club de Futbol
Balaguer, el Club Atlètic
Maratonians del Segre, el
Club Tennis Taula  i el Club
de Natació.

Vora un miler d’atletes a la

Mitja Marató de Balaguer
Vora un miler d’atletes

van participar el passat diu-
menge 21 de febrer a la Mitja
Marató de Balaguer, la Cursa
de 10 Km i la Diada Atlètica,
organitzat tot per la regidoria
d’Esports de l’Ajuntament de
Balaguer amb la col·laboració
del Club Atlètic Maratonians
del Segre.

El guanyador de la Mitjà
marató en categoria mascu-
lina va ser Sancho Ayala amb
un temps de 1h, 11’09’’, men-

tre que en categoria femeni-
na, la guanyadora va ser
Angelina Miró, amb 1h, 28’
03’’.

En la cursa de 10 km, el
guanyador va ser Robert
Clavijo amb un temps de 32’
41’’ , i la guanyadora Mireia
Sosa amb 37’14’’.

Els primers atletes locals
de la mitja marató van ser
Joan Prats amb 1h. 12’ 08’’ i
Antònia Hermoso amb 1h 35’
21’’.

L’Impic i els clubs
esportius que juguen en
categories nacionals
signen un conveni de
col·laboració

Bons resultats en el XII
Trofeu INEF Lleida de
natació Màster, aquest cap
de setmana passat a les
instal·lacions de l’INEF
Lleida.

El CEN Balaguer ha
aconseguit la tercera
posició per equips, per
darrera de l’ INEF i del CN
Lleida. El Club estava
representat per 9 nedadors
de diferents categories
màsters. Com a resultats
mes destacats femenins
en categoria +45 a l’Imma
Torné primera en els 50
papallona i 50 esquena. En

categoria +40 la primera
posició en els 50 lliures per
Maite Pedrol; en categoria
+25 l’Helena Garcia
primera en els 100 lliures i
50 papallona i finalment en
categoria +20 la Lucia
Martínez primera en els
100 estils i segona en els
50 lliures.

En categoria
masculina trobem que en
la +35 en Lluís Pijuan va
ser primer en els 50 i 400
lliures, en Lluís Negro
segon en els 400 lliures i
en David Bach segon en
els 100 estils. En categoria
+25 tenim la tercera
posició d’en Gerard Nadal
en les proves de 100 i 400
lliures i en la +20 l’Albert
Barri primera posició en
100 i 400 lliures i 100
esquena.

Els nedadors balaguerins

disputen el XII Trofeu INEF

Lleida de categoria Màster

Nedadors del CNE Balaguer

Els balaguerins
aconsegueixen molts
bons resultats en
aquest trofeu
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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.

S’ha vist
C.G.A.

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

Fa ja un temps vaig visi-
tar la ciutat de Salamanca
que em va sorprendre molt
agradablement per la seva
netedat i els detalls curosa-
ment vetllats. L’ambient fes-
tiu per a ésser dissabte era
acollidor i relaxant, i les ter-
rasses dels bars servides per
joventut del país amb un trac-
te rialler, servicial i a més,
econòmic. Abans de marxar
vaig volgué comprar quel-
com a record, i vaig entrar
en una tenda dedicada en
tals articles, i em vaig
“enfirar” amb un pastillero,
amb la consabuda imatge
que em recordés la meva
estança. Quan marxava em
va cridar l’atenció unes gra-
notetes de porcellana, totes
de color verd, amb ulls
blancs i grosses pupil·les
negres, en moltes postures
diferents. Em van fer gràcia
que en tant poc volum, no
fan ni cinc centímetres i la
seva cara un centímetre es-
càs, poguessin expressar
l’estat anímic d’un ser,
aquests animalons. Fàcil-
ment transportable a nosal-
tres els humans. En vaig
comprar tres, dos estan aja-
gudes d’espatlla a terra, les
dos relaxades totalment,
amb tres de les potetes da-
vanteres al clatell, i les

potetes posteriors ben cre-
uades i els ulls mirant el cel,
i la mà que falta al sexe, deu
ésser mascle. Tot ben ex-
pressiu en el llenguatge del
gest que no cal acompanyar
amb cap paraula. La tercera
està dempeus amb l’actitud
de dirigir-los la paraula amb
autoritat. Si l’actitut de les
dos ajagudes és de total feli-
citat, el de la tercera sembla
que vulgui muntar empre-
nyada una comissió, que ja
deia el Romanones que era
una manera com una altra
per perdre temps i no fer res.
Van decidir alguna cosa po-
sitiva del Carmelo? I dels vi-
atges? I dels Informes ja ni
se’n parla, essent diners pú-
blics. Ara veiem cinc morts
caminant en el camí empe-
drat pels polítics demanant
justícia, i com s’embolica tot
per no trobar responsables
enlloc. En un país mitjana-
ment regularitzat les dimis-
sions i la resposan¡bilitat po-
lítica ja petarien en cascada.
Els mentiders ja estarien ca-
vant en l’Horta de Sant Joan.

La comissió de torn és
que s’ha tret de la màniga el
nostre carismàtic Zapatero
per solucionar el problema
d’Espanya. Fins i tot, no es-
sent jo del PP trobo molt ben
raonat el que no vulguin sa-

ber res d’aquests cants de
sirena d’aigua dolça. Sabent
vendre com sempre han sa-
but, encara els donaria la
culpa de l’empitjorament
que ha de venir. El dia que el
Sr. Zapatero digui la veritat i
se’n doni conte que la diu,
pot agafar-li qualsevol cosa
dolenta per la seva salut.
Avui la seva credibilitat està
sota zero, i per tan, no pot
convèncer, ni a les granotes.

Però perquè hem d’anar
a Madrid, si aquí fa quatre
dies un conseller omple una
plana sencera de La
Vanguardia, dient unes veri-
tats com a punys. Encertant
el pensament de molts cata-
lans sense cap segell polític
i que estimen el país, i... no
passant vint-i-quatre hores
s’ha vist el que no s’havia de
veure mai. Aquell home alt i
gros va rectificar i va ento-
nar “una mea culpa”. Si por-
tant un nom, un càrrec, una
edat que sembla ha de do-
nar dret a poder dir la veritat
i poder anar-te’n a casa ben
cofoi i satisfet, i no es fa, em
podeu dir sinó sentiu el tuf
de cosa podrida? Aquesta és
la Catalunya que ens van
vendre? És potser la desitja-
da? Quasi se’ns força a creu-
re altres veus, malgrat les es-
carransides forces que ens
pot quedar per somiar en
quelcom diferent. I sense
somnis, penseu, que no es
pot fer res.

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

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter. Segons com.

Segons com,
aquell pensament net
que vola a dalt de tot,
no serveix de gran cosa.
Així, val més no fer res més
d’allò que falta fer,
que fer-ho malament.
Segons com,
encallar les coses
amb les pròpies falques,
explica febleses, febleses internes,
que són els anhels postissos dels altres.
Segons com,
el luxe dissimula esforços,
com si tot el món
fos perfecte així, per casualitat.
Segons com,
d’ambients fossilitzats que volen ser exemple,
emergeixen llums freturoses d’aires
que diuen ser nets i són putrefactes.
Segons com,
els somiadors, cansen.
Però saben, lluny d’uns altres,
més per allò que es callen,
que per tot el que ja han dit.
Segons com,
si no saps que fer, fes alguna cosa.
Si t’asseus al no fer res,
mai no sabràs que fer.
Segons com,
tu mateix és qui ho disposa.

La consulta del 25 d’abril
no és una iniciativa
governamental sinó
ciutadana, i per tant és la
Comissió Organitzadora
Balaguer Decideix qui fixa
els criteris. Seguint les altres
poblacions on ja s’ha fet la

consulta s’ha acordat que
podran votar totes les
persones empadronades a
la nostra ciutat que tinguin
fets els 16 anys. Això inclou
els joves nascuts fins el 25
d’abril del 1994. I també
tothom qui estigui

Informació de la consulta: qui

podrà votar el 25 d’abril
Balaguer Decideix

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

empadronat a Balaguer
independentment de la
nacionalitat.

Per votar serà necessària
la identificació a través d’un
document oficial (DNI, NIE,
carnet de conduir, permís de
residència o passaport). En
els casos que en aquest
document no hi figuri una
adreça de Balaguer, l’elector
necessàriament haurà
d’aportar un certificat o
volant d’empadronament on
hi figuri que és veí de
Balaguer.

Aquest document s’ha
de sol·licitar al primer pis de
l’Ajuntament, és gratuït, i es
confecciona al moment.
Tingueu en compte amb
temps aquest fet, perquè
l’horari d’atenció al públic
d’aquesta oficina és només
als matins. I sense acreditar
la residència a Balaguer no
es podrà exercir el vot.

En sentit contrari, sí que
podrà votar qualsevol
ciutadà que no estigui
empadronat a Balaguer
sempre que al seu document

d’identitat encara hi figuri
una adreça de la nostra
ciutat.

En tractar-se d’una
iniciativa no governamental
no es disposarà del Cens. I
per tant els membres de les
meses electorals seran molt
rigorosos a l’hora de
comprovar, un per un, la
identitat i la residència.

Podeu ampliar la
informació a
www.balaguerdecideix.cat

-------------------------------------------------
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Què passa a Balaguer amb el

Carnestoltes?
Toni Gómez i Susanna Caba

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

El passat dissabte dia 13
de febrer, es va celebrar el
Carnestoltes. És un dia d’il·-
lusió, diversió i disbauxa.
Molts de vosaltres us sem-
blarà bé o no el comentari
que volem fer, referent al sis-
tema de valoració i avalua-
ció del jurat.

De vegades fa mal pen-
sar si realment hi ha “tongo”.
Per què ho diem tot això? La
gent que en el moment del
concurs hi era present es van
quedar parats o sorpresos

una mica pel repartiment.
Quin criteri fan servir al-

hora de puntuar? No saben
valorar la feina que hi ha re-
alment alhora de fer les dis-
fresses, tenint en compte les
hores i el temps dedicat? O
tampoc no saben valorar el
maquillatge i caracterització
d’alguns grups que per no-
saltres eren més mereixe-
dors del primer premi com
els dos grups “Avatars”?

Però sembla que en can-
vi valorin les disfresses que

El tren de la Pobla
Josep Lluís Bonet

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

Aquest diumenge
passat, la Vanguardia
publicava en un dels seus
suplements un article titulat:
«Vies verdes». Aquest
article explica la urbanització
de la plataforma ferroviària
entre Riera Blanca i l’estació
de Sants. La veritat és que
tal com mostra aquest diari
amb la urbanització aquesta
zona de Barcelona guanya
moltíssim.

Ara el representant a
Lleida de l’Associació per a
la Promoció del Transport
Públic (amb seu a
Barcelona) ens vol vendre
una «moto» als ciutadans de
Balaguer. Per què? Qui o què
hi ha al darrere?

Aquesta ONG demana
no soterrar el tren i convertir-
lo en un tren-tramvia.  El que
em sorprèn és que les
persones que hi ha al
capdavant d’aquesta ONG
(cap d’ells no és de Balaguer
ni hi viu) proposen i
presenten al·legacions per
tombar la proposta que
Balaguer sempre ha esperat.

A parer seu, l’ideal seria
convertir el tren (línia
ferroviària) en tren-tramvia, i
jo em pregunto: per què?,
l’utilitzarà més gent?,  hi
haurà tren-tramvia cada
quart d’hora fins a Lleida?  En
aquest darrer cas, caldria
tenir en compte que el cost
de la línia ferroviària seria
MOLT, PERÒ MOLT més car
i deficitari que l’actual, i si a
tot això hi sumem que
aquesta Associació
(repeteixo que no són de
Balaguer ni hi viuen)
proposa que aquest «tren-
tramvia» arribi a l’estació
d’autobusos, podem afirmar
amb rotunditat que costaria
més el mall que l’enclusa.

En una carta publicada al
diari Segre el Sr. Enric Martí
Suau, representant
d’aquesta Associació a les
terres de Lleida, mostra
moltes ciutats que han
escollit (ELLES) el tramvia
com a model, però no
n’esmenta cap (que també
n’hi ha moltes)  que volen
soterrar el tren al seu pas per

la ciutat. Per exemple: Lleida,
Barcelona, Pallejà, Sant Feliu
de Llobregat, València,
Mallorca, Sabadell, sense
esmentar-ne cap de la resta
d’Europa.

Per què BALAGUER
NO? No som ciutadans de
Catalunya com qualsevol
altre? El motiu, amics meus,
el que ens amaguen i no
volen dir (fins i tot m’atreviria
a dir que algú ha fet sortir
aquesta associació de sota
del llit), no és cap altre que
el PREU. Sí, sí, la diferència
de preu. Parlem de 80
milions d’euros per soterrar
el tren i de 22 milions per fer
un tren-tramvia. Però cal
afegir que l’Associació per a
la Promoció del Transport
Públic no té en compte la
gran necessitat que té
Balaguer per ampliar-se
urbanísticament sense cap
obstacle fins als terrenys de
l’antiga INPACSA. El
creixement de Balaguer
depèn d’això i, si no ho fem
ara, la barrera del tren de la
Pobla o l’invent d’un tren-
tramvia continuarà tallant la
ciutat i impedint-ne el
creixement pels segles dels
segles si la línia no es mor
abans.
-------------------------------------------------

Fa temps vaig llegir un
llibre anomenat Cròniques
marcianes, anys més tard
un popular programa en
copiaria el nom, però aquí
acabava tota semblança.
L’autor del llibre, Ray
Bradbury, relatava la
colonització humana d’un
planeta Mart que, temps
era temps, havia estat la
llar d’una civilització ja
extingida.

L’altre dia, anava
ensenyant Balaguer a un
amic de fora i em va venir
a la memòria un capítol del
llibre i la sensació que em
va evocar. En el llibre, un
dels colons terrestres es
troba amb el fantasma o
miratge d’un antic marcià.
El marcià es tomba cap els
canals secs i les runes
polsoses i descriu a
l’humà una escena plena
de vida. Els canals curulls
d’aigua amb góndoles
lliscant-hi per sobre, les
noies jugant a la riba i els
radiants edificis més enllà.
L’humà, però, només
contempla un paisatge
erm, on remolins de pols
roja s’enlairen en l’horitzó.

Aquest sensació vaig
tenir passejant pel carrer
d’Avall, la Reguereta, la
plaça Mercadal... anava
recordant i explicant al
meu amic les botigues
que hi havia arreu,
l’animació dels carrers, les
cases plenes de vida i els
que hi havien viscut, les
terrasses i els vermuts a la
plaça, totes aquelles coses
entranyables ja
desaparegudes, tan se val
fa vint com vint mil anys.

Me’n vaig adonar que

Entrevistes freaks. Unhappy End.
Inyaqui Olarte Vives

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

allò només resta en la
memòria dels que ho vam
viure, qui ho veu de nou,
només copsa la crua
realitat. Els carrers
silenciosos on ressona
l’eco de les petjades, les
reixes abaixades
indefinidament, els vidres
dels aparadors polsosos i
els desconeguts que es
creuen fugaçment parlant
en llengües llunyanes.

L’amic, adonant-se de la
diferència entre allò que li
explicava i el que ell veia,
em va demanar què havia
passat. Cóm era que la
ruïna i la decadència s’havia
instal·lat en un barri altre
temps tan pintoresc i vital?
Seria molt fàcil donar-li la
culpa a l’alcalde, fa tants
anys que ocupa el càrrec
que sembla que qualsevol
cosa, bona o dolenta,
només sigui
responsabilitat seva. En
justícia s’ha de reconèixer
que ha esmerçat temps i
recursos en tractar de
redreçar la situació, potser
no com o quan calia, però
aquesta és un altra
discussió. També ens
podríem plantejar si la
política d’ampliar les zones
urbanes edificables, fins fa
poc tan rendible i avalada
per tots els partits, no ha
accentuat l’abandonament
del centre històric. El cas
és que la debacle del centre
històric té moltes causes i
les més importants són de
tipus socio-econòmic. Hi
ha algú a qui se li acudeixi
algun pla genial per canviar
la situació? I no, la dinamita
i les carterpillers no valen.
----------------------------------------------

tothom pot trobar a l’abast,
o si més no si es valora
l’”artilugi”, llavors s’hauria de
concretar més, o crear un
premi apart per aquesta ca-
tegoria.

Amb tot això s’està acon-
seguint que la gent que ens
agrada aquesta festa, se’ns
acabin les ganes de partici-
par.

Per això volem fer una
proposta: no seria més just
que el jurat estigués format
per un membre de cada
comparsa o grup, i que al
moment de fer les votacions
es fés de l’1 al 10 menys vo-
tar-se a si mateix. D’aquesta
manera els premis s’haurien
de donar correlativament per
la puntuació obtinguda, i se-
rien més correctes i justs.
-------------------------------------------------
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L’actor Joel Joan va
aprofitar la seva actuació
el passat diumenge al
Teatre Municipal de
Balaguer, on va participar
al repartiment de l’obra
“Un marit ideal” d’Òscar
Wilde, per reunir-se amb
una representació de la
Plataforma Balaguer
Decideix.

En acabar la
representació de l’obra
Joel Joan va mantenir una

conversa distesa amb els
promotors de la consulta
a Balaguer a les mateixes
butaques del teatre, i
mentre s’esperava el bus
que havia de retornar cap
a Barcelona tots els
membres de la companyia.

Joel Joan va mostrar el
seu interès per saber com
anaven els preparatius de
la consulta, va fer una crida
a la participació de la
ciutadania en un acte tan
democràtic com aquest, i
va  animar les poblacions
on encara no s’ha
constituït cap comissió
organitzadora a què els
veïns s’engresquin a tirar-
ho endavant i esdevenir
protagonistes de la
història.

Joel Joan anima els

balaguerins a participar en la

consulta popular del 25 d’abril

Joel Joan amb la Plataforma Balaguer Decideix

L’actor català, es va
reunir amb els
membres de la
Plataforma Balaguer
Decideix

Viu la Passió reuneix a tothom que hi

vulgui participar, el proper 5 de març
El grup la SudaTeatre ja

està treballant en una nova
edició de Viu la Passió,  du-
rant els dies de Setmana
Santa.

Com cada any i atès al
volum de personatges que
surten en aquest espectacle
el grup teatral farà una
reunió informativa oberta a
tota la ciutadania que estigui
interessat en participar en
aquesta posada en escena
de l’espectacle Viu la Passió,
que tindrà lloc el proper dia
5 de març a partir de 2/4 de
10 del vespre a la sala
d’actes de l’ajuntament de
Balaguer.

Viu La Passió

La Sala de l’Associació Grup d’Art4

exposa les obres d’Elvira Valls
L’ Associació Grup d’art

4 de Balaguer ha organitzat
a la seva sala d’art de la Pla-
ça Mercadal 46 de la capital
de la Noguera, una exposi-
ció de l’obra de l’artista ba-
laguerina, Elvira Valls, jun-
tament amb part del seu
fons d’art.

Elvira Valls va ser una
gran amant de l‘art pictòric,
tant com a artista com a
galerista, ja que l’any 1987
va obrir la seva pròpia gale-
ria d’Art a Balaguer, anome-

Organitzada pel grup La SudaTeatre, les
representacions es faran durant la Setmana Santa

Obra d’Elvira Valls

nada Mirall, i per la qual van
passar grans pintors de re-
nom nacional i internacio-
nal. En la seva faceta com a
pintora, va crear una exten-
sa quantitat d’obres de gran
bellesa i realisme, plasmant
molts racons de la seva ciu-
tat Balaguer.

L’exposició es pot visitar
tots els divendres i dissab-
tes de 6 a 9 del vespre, des
del passat 15 de febrer fins
al 27 de març, i del 9 al 30
d’abril.
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De l’1 al 5 de març es celebra el segon

curs de Cuina Catalana a Montsonís
Del dilluns 1 de març i

fins al divendres 5 de març,
el restaurant El Celler de
l’Arnau de Montsonís serà
l’escenari del Segon Curs de
Cuina Catalana, dirigit pel
gastrònom i escriptor Josep
Maria Morell i Bitrià i que
comptarà amb la presència
dels prestigiosos cuiners,
Josep Maria Martinez Miras
del restaurant L’Àncora de
Lleida, Josep Espluga del
Restaurant Cal Xirricló de
Balaguer, José Miguel
Martínez del Restaurant
Hotel Pirineos de Lleida,
Joel Castanyé del Restau-
rant Resquitx de Golmés i
Sebastià Amigó del Restau-
rant La Barretina d’Alfarràs.

El maritatge dels vins
anirà a càrrec de  Ramon
Moreno del Restaurant El
Celler de l’Arnau, que selec-

Prestigiosos cuiners participaran al curset

El curs dirigit per Josep M. Morell, es farà per
segon any consecutiu al Restaurant El Celler de
l’Arnau de Montsonís

L’any passat hi van assistir una seixantena de participants

cionarà uns vins de la terra
per tal d’acompanyar els
plats elaborats al curset.

En la primera edició
d’aquest Curs de Cuina Ca-
talana celebrat l’any passat
al mateix restaurant, hi van
participar una seixantena de
persones que van poder
gaudir de les explicacions

d’experimentats cuiners,
que van elaborar dos plats
cada dia, que posteriorment
van ser degustats pels par-
ticipants.

Tots els interessats en
inscriure’s al curs ho poden
fer fins el mateix dia 1 de
març, trucant als telefons:
973401118 o al 606454529
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Família Torres-García

Davant la pèrdua del Sr. Joaquín Torres Peña, volem agrair públicament
totes les mostres de suport i condol que vàrem rebre, fent més soportable el nostre dolor,

així com també i d’una manera molt especial, volem transmetre el nostre més sincer
agraïment al Dr. Jaume Canal, que en tot moment va donar mostres de la seva humanitat

i generositat vers el nostre pare.

TREBALL

-------------------------------------
CONSTRUCCIONS Ger-
mans Vidal. Teulades,
banys, comunitats, gran-
jes, magatzems i refor-
mes en general. Econò-
mic! Informació als tels:
973426180-690921832.
-------------------------------------
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 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.
-------------------------------------
LLOGUER de pisos a
Balaguer, 3 habitacions,
amb mobles o sense. In-
teressats truqueu al:
670284619.
-------------------------------------
VENC dúplex a l’Av. Paï-
sos Catalans, 150 m2, ter-
rassa, cuarto de 40 m2 al
costat. Vistes al riu. Opor-
tunitat única. Abstenir-se
curiosos. Interessats telf:
678954170-667476167.
------------------------------------
ES VEN pisos de nova
construcció de 2-3 habi-
tacions, a l’Av. Països
Catalans.Raó telèfon:
973446011.
-------------------------------------
VENDA/LLOGUER pàr-
kings tancats al c/ Jaume
Balmes, 11. Raó telèfons:
973446161-629310479.
-------------------------------------

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 pàrking tan-
cat a la Plaça de l’Al-
guer. Preu mensual: 55
euros. Interessats tru-
car al  núm. telèfon:
630050721.
--------------------------------
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.
-------------------------------------

VARIS

-------------------------------------
COMPRO-venc postals,
fotos, llibres, publicaci-
ons, llibres festa major i
fira, Grocs (100 primers
números)... Qualsevol
cosa relacionada amb
Balaguer. Raó telèfon:
676803205
-------------------------------------
VENC menjador d’estil
provençal, pi natural (tau-
la rodona i moble de 3 m.
amb mòduls). Preu: 200
e. Raó: 639447262.
-------------------------------------

SE VENDEN cachorros
de Pastor Alemán y
Yorkshire. Vacunados,
desparasitados y con car-
tilla veterinaria. (Núm. de
registro del núcleo
zoológico: L-2500100).
Razón: 651034525.
-------------------------------------

MOTOR

-------------------------------------
VENDO Wolkswagen
Touareg. En muy buen
estado. Razón teléfono:
671542424.
-------------------------------------
ES VEN furgoneta Opel
Novano, en bon estat. Sos-
tre alt. Raó: 608425353.
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
Per anuncis en aquesta
secció, podeu passar per
les nostres oficines al c/
Sant Lluís, 36-38, truqueu
al 973448273 o bé, podeu
visitar la nostra web:
www.revistagroc.com
-------------------------------------

Anuncis breus classificats
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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 25 de febrer a les 8 de la tarda del  4 de març ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

07.45 " 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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