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>>BALAGUER

Fira Balaguer comença a calentar
els motors a falta d’un mes

Centenars de motoristes a la
Concentració Motera
----------------------------------------------
>>COMARCA

El Consell organitza un taller
d’autoocupació per a joves

Inaugurat el camí de Sant Pere de
la Vall a Santa Linya
----------------------------------------------
>>CULTURA

L’espectacle “Viu la Passió” es
representarà per Setmana Santa

El Museu de la Noguera acull una
exposició de Letamendi
----------------------------------------------
>>ESPORTS

El Balaguer empata amb el líder i
perd per la mínima al Prat

El Cristec Balaguer guanya per
5-6 a la pista del Pallejà
----------------------------------------------
>>OCI

La llar d’infants Els Putxinel·lis
acullen les estades infantils

PORTADA

La Mona

L’aparcament a les ciutats mitjanes com Balaguer, cada
cop és més complicat. En el centre-ciutat s’hi troba una
barreja de funcions sobre un espai reduït, en el qual el
caràcter de símbol d’identificació social i cultural es combina
amb una multitud de molèsties degudes a la concentració
de persones, activitats i automòbils.

Actualment, els centres cada cop estan més
congestionats, ja no poden respondre a les exigències de
totes les funcions (de circulació, d’aparcament,
econòmiques, d’habitatge). I és en un primer moment, la
funció d’habitatge la que se’n va cap a la perifèria a causa de
les molèsties; i en un segon moment són les activitats
econòmiques. Un cercle «viciós» s’ha creat: com més
congestionada està la ciutat, més els seus habitants en
fugen cap a la perifèria on s’hi viu millor, però al mateix
temps congestionant més pels seus desplaçaments en
cotxe a la ciutat on treballen.

D’altra banda, en aquestes ciutats mitjanes, el transport
públic no és atractiu per la població. El problema són llargues
esperes (30 minuts) que fan que en ciutats d’aquestes
dimensions no sigui interessant esperar.

A causa de l’evolució recent i de les noves necessitats
de les ciutats mitjanes, en general, es pot dir que s’ha cuidat
molt poc el funcionament del transport públic. Les distàncies
no són gaire grans però per altra banda la utilització del
cotxe per distàncies petites és més freqüent que a les grans
ciutats, on aquestes distàncies es farien a peu. Per tant,
caldria la creació de zones d’aparcament dins de la ciutat,
però fora dels centres, potenciant les zones peatonals
d’aquests.

Aparcar és complicat

Josep M. Simon i Auberni

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

Sembla que la cons-
ciència de grup o de col·lectiu,
cada cop va perdent aquell
pes que havia tingut en
èpoques anteriors, quan,
paradoxes de la vida, l’asso-
ciacionisme i la llibertat de
reunió vivien els seus mo-

Què en penseu?...
ments més delicats, a causa
de les prohibicions provi-
nents dels qui ostentaven el
poder. Ara, ni tan sols l’indivi-
dualisme impera. Més aviat,
ens endinsem a marxes
forçades, per estructures de
pressió o potser per les
condicions del moment o per
pur atzar a un passotisme,
que si a algú interessa, és als
qui, sense arribar a l’osten-
tació de temps passats i
tampoc en el més ampli
significat del mot, tenen la

paella pel mànec i, per tant,
mouen tots els fils perquè tot
continuï igual o d’acord amb
els seus designis determi-
nistes. Em pregunto si amb
associacions de veïns en els
diferents barris, la ciutat no
tindria un altra empenta i
Balaguer es mouria en una
dinàmica més viva? Serien
un grup de pressió, no
d’oposició, necessaris per
treure’ns a tots, si més no, la
son de les orelles. Sofà o
barricades, on és la solució?
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El passat diumenge,
la plaça del Mercadal va
acollir unes 400 persones
entre col·leccionistes de
plaques de cava i curio-
sos que van atansar-se
fins al centre històric de
la ciutat per tal d’admirar
aquestes plaques, objec-
te de col·leccionisme per
gran quantitat de gent.

És costum, en cada
trobada, editar una pirula
(xapa editada especial per
l’ocasió) amb una imatge
concreta de la població

on s’organitza la trobada.
Cal recordar que

Balaguer va començar
l’any 2007 amb una pirula
de l’escut de la ciutat, l’any
2008, la van fer amb la
imatge del Sant Crist,
l’any 2009, amb Santa
Maria de nit, i enguany
han fet el mateix
monument però en una
visió totalment diferent,
de dia.

Segons Joan Arnal,
representant del col·lectiu
d’amics de les xapes de
cava de Balaguer, la
trobada d’enguany va ser
tot un èxit i es plantegen
per l’any vinent poder
ampliar aquesta trobada
al col·leccionisme per tal
de donar cabuda a altres
articles, ja que s’aplega
multitud de gent.

El Mercadal va acollir la IV

Trobada de col·leccionistes de

plaques de cava de Balaguer

Troba de col·leccionistes de plaques de cava

La trobada va reunir
més de 400
col·leccionistes
durant tot el matí del
passat diumenge

Fira Balaguer escalfa motors i ja es
troba al 90% d’ocupació del seu espai

Tot ja és a punt per tal de
donar sortida a una edició
més de Fira Balaguer, la fira
comercial i de serveis per
excel·lència que s’obrirà el
divendres 30 d’abril, a la tar-
da, i que la inauguració ofi-
cial tindrà lloc a les 18 h a
càrrec de Marina Geli, con-
sellera del Departament de
Salut de la Generalitat de
Catalunya. La clausura serà
el diumenge, 2 de maig  la
tarda.

Enguany, tot  i la difícil
situació que s’està vivint,
Fira Balaguer seguirà

Balaguer.
Cal destacar que a part

de la IV Jornada Tècnica de
la Mel on hi haurà diferents
xerrades adreçades al públic
en general.

El dissabte també serà
dia de concursos ja que
tindran lloc el III Concurs de
Mels «Reina de mels» i el II
Concurs gastronòmic «La
mel i les postres» en el qual
hi pot participar tothom que
ho desitgi.

També hi haurà activitats
paral·leles com són el
tradicional Concurs de
Paletes de les Terres de
Lleida, amb dotze parelles
participants de tot
Catalunya, i que tindrà lloc
el diumenge pel matí,
juntament amb la VIII
Trobada de Puntaires.

comptant amb uns 160
estands distribuïts en els
sectors més representatius
del nostre territori: Sector
comercial, de la construcció
i l’habitatge, serveis,
alimentació natural i
artesana, amb una gran
revifalla en detriment a la
construcció, i complements
de lleure, maquinària i
vehicle industrial… així com
també una gran varietat de
les entitats cíviques de la
ciutat que treballen
organitzant diferents
esdeveniments en pro de

Fira Balaguer obrirà una any més les seves portes el proper 30 d’abril

El referent del certamen firal de la capital de la
Noguera serà el comerç, la construcció i habitatge,
els serveis i l’alimentació natural i artesana
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Els dies 2, 3 i 4 d’abril arriba una nova
edició de l’espectacle “Viu La passió”

La passada setmana, el
Grup La SudaTeatre de
Balaguer va presentar al des-
patx d’alcaldia el cartell anun-
ciador de l’espectacle d’en-
guany i una nova pàgina
web que ja està operativa,
www.viulapassio.cat.

A l’acte hi varen assistir
l’alcalde de Balaguer, Miquel
Aguilà, la regidora de cultura
de l’Ajuntament, Ma Àngels
Missé i el vicepresident
executiu de l’ImPic, Josep
Ma Escoda.

Miquel Aige, un dels
directors de “Viu la Passió”
va explicar que enguany
l’espectacle no sofreix grans

canvis escènics, més be són
de personatges i d’escenes
molt concretes que es
desenvolupen dins del
mercat, un dels quadres més
dinàmics d’aquesta
representació.

Cal recordar que aquest
espectacle és únic al nostre
territori ja que és la única
representació que es fa a

La Passió

l’aire lliure en un marc tan
adient com són les runes del
Castell Formós, amb la
participació d’unes 300
persones.

Els dies de representació
seran divendres, dia 2 d’abril,
dissabte, dia 3 i diumenge,
dia 4.

Aprofitant les vacances
de Setmana Santa,
l’ajuntament de Balaguer
ofereix una visita turística
guiada gratuïta pel
divendres Sant, amb sortida
a les 11 del matí des de
l’ajuntament per tal de fer un
recorregut històric pels
principals monuments, i  així
lligar l’estada d’un dia a la
ciutat.

Les entrades es poden
treure anticipadament a
l’oficina de turisme de
Balaguer, situada al Museu
de la Noguera, o bé trucant
al telèfon 973 445 194.

Presentació de Viu la Passió

Organitzada per La
SudaTeatre, les
representacions es faran
al Castell Formós de
Balaguer

El passat divendres
19 de març la plataforma
ciutadana Balaguer
Decideix, conjuntament
amb el Projecte Vincles
va organitzar un doble
acte públic a l’Ajuntament
de Balaguer en que, sota
el títol genèric de
“Catalunya vista pels
nous catalans”, es volia
abordar la incorporació a
Catalunya dels nous
catalans procedents de
tot el món i les seves
aportacions al procés
d’autodeterminació del
país.

En primer lloc es va
presentar el llibre
“Nosaltres el catalans”
per part del seu autor, el
periodista i escriptor
Víctor Alexandre, on
recull les experiències de

una vintena de
personatges coneguts
procedents dels cinc
continents.

L’autor dóna veu a
personatges tan coneguts
com Asha Miró, Matthew
Tree, Txiki Begiristain o
Patrícia Gabancho, per
narrar el seu
descobriment de
Catalunya, la seva
integració al país, i els
seus processos de
construcció d’una
identitat nacional.

“Catalunya vista pels nous

catalans”, títol de l’acte de la

plataforma Balaguer Decideix

Catalunya vista pels nous catalans

L’acte va celebrar-se
el passat 19 de març
a la sala d’actes de
l’Ajuntament de
Balaguer
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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

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

Durant aquesta
setmana té lloc a diferents
centres educatius de la
ciutat de Balaguer i
també al Teatre Municipal
de Balaguer, diverses
representacions de teatre
i música dins de la
Campanya de Teatre
Escolar del Pla Municipal
de Dinàmica Educativa.

Aquest espectacle
“Pilooota”, està adreçat a
infants de P1, P2 i P3, i
s’han pogut veure en sis

sessions al llarg de la
setmana a diferents
centres educatius de la
ciutat, els dies 22, 23 i 26
de març.

Altres propostes tea-
trals són “Messenger
Friends” que es va repre-
sentar el dilluns al Teatre
Municipal de Balaguer en
dues sessions per a
alumnes de la ESO i “Els
Monstres Monstruosos”
que es pot veure, també
en dues sessions, per als
alumnes de P4 i P5. Cal
destacar com a novetat
d’aquest any, que les llars
d’infants comarcals, i
dins del Pla Comarcal de
Dinàmica Educativa, van
poder gaudir d’una funció
al Consell Comarcal de
l’espectacle “Pilooota”.

Sessions de teatre escolar

pels centres educatius de

Balaguer i comarca

Teatre escolar

Durant tota aquesta
setmana, els escolars
han pogut gaudir de
diferents
representacions

Alumnes de l’Escola Taller visiten la
Central hidroelèctrica de Canelles

Els 24 joves que partici-
pen en el projecte  Escola
Taller «Rehabilitació urbana
i mediambiental de Bala-
guer» i que realitzen les es-
pecialitats de jardineria i elec-
tricitat/lampisteria han fet
una visita guiada a la Cen-
tral Hidroelèctrica de Cane-
lles i el seu entorn.

Aquesta central és una
de les preses més impor-
tants d’Europa i en aquest
sentit l’alumnat ha pogut
visitar les seves instal·-
lacions i la maquinària, el
centre d’interpretació de
l’energia i la cova Negra de
Tragó, cova d’important
d’interès geològic.L’Escola Taller visita la central de Canelles

Les obres d’urbanització de la Plaça 11
de setembre ja estan del tot acabades

Durant la passada set-
mana es van finalitzar les
obres d’urbanització de la
Plaça 11 de setembre, amb
la pavimentació del carrer.

La nova plaça compta
amb un parc infantil amb
diferents jocs i activitats
pels més petits i nous apar-
caments per vehicles, en
aquesta zona de la dreta de
l’Eixample.

Les obres d’urbanització
d’aquesta plaça, que han
estat finançades dins del Pla
E, conegut com a Plan
Zapatero, han comportat la
regularització i ordenament
de tota la zona entre el carrer
Doctor Fleming, el carrer

Un total de 24 alumnes van realitzar la visita
acompanyats dels monitors de l’Escola Taller

Pavimentació de la Plaça 11 de Setembre

Molí del Comte i el carrer
Sant Lluís amb l’obertura del
carrer Almatà i la urbanitza-
ció del Bernat Desclot.

El pressupost total de
l’obra, urbanització i parc in-
fantil ha estat d’uns 450.000
euros.



7<<

Mestres de la ZER el Jonc visiten Gran
Bretanya dins el programa Comenius

Tres mestres de la ZER
El Jonc (formada per les es-
coles de Camarasa, La
Ràpita, Menàrguens i
Vallfogona) van visitar du-
rant l’última setmana de
gener l’Stanford Junior and
Infants’ School de Laceby,
a Gran Bretanya. Aquesta
visita estava programada

dins la sèrie d’activitats del
Programa Europeu Come-

Escoles participants del projecte a Gran Bretanya

nius que porta per títol
«Storytime» en el que la ZER
El Jonc participa.

En aquest viatge, els
mestres catalans i altres
mestres de les escoles
sòcies d’aquest Projecte
(Portugal, Xipre, Polònia i
Holanda) van trobar-se a
l’escola anglesa per tal de
posar en comú la feina feta
per cada escola durant el
primer trimestre de curs i
concretar nous objectius.
Alhora, van poder observar
de primera mà el funciona-
ment d’una escola anglesa.

Professors de la ZER El Jonc a l’escola anglesa

En aquest projecte
europeu hi participen
escoles de Portugal,
Xipre, Polònia i Holanda,
a més de la ZER el Jonc

400 alumnes dels centres escolars
participen a la plantada de l’arbre

Durant la setmana pas-
sada, uns 400 alumnes dels
diferents centres escolars de
Balaguer van participar a la
Plantada de l’arbre, que està
dins del Pla Municipal de Di-
nàmica Educativa.

La plantada es va fer en
diferents grups, d’entre tots
els escolars assistents i es
van plantar diferents arbres
i plantes aromàtiques a la
zona del carrer Franqueses,
a la vora de la Variant de
Balaguer. Plantada d’arbres

El passat dilluns 15 de
març, es va iniciar una
nova activitat del
Programa Thao a la ciutat
de Balaguer. Es tracta
d’una medició anual on
tots els nens i nenes de 3
a 12 anys de tots els
centres educatius de la
ciutat, seran pesats i
medits.

Amb aquesta acció es
pretén aconseguir l’IMC
o índex de massa
corporal (IMC = pes en
quilos / altura en metres
al quadrat) de cada nen.

Aquestes dades es
calculen i es registren a
cada centre educatiu i
s’envia als seus pares una
carta en el cas de que els
seus fills tinguin risc
d’obesitat o sobrepès, on
se’ls recomana visitar el

seu metge o pediatra.
D’aquesta forma, un

dels efectes del Programa
Thao és estimular que els
nens i nenes amb
sobrepès o obesitat, rebin
atenció mèdica gràcies a
la detecció precoç.

La primera escola en
ser visitada pel Programa
Thao i que començarà
aquesta activitat és
l’Escola Pia, però en el
període d’un mes seran
pesats i medits prop de
1.800 escolars de la ciutat.

Comença la medició anual de

1.800 escolars de Balaguer

dins el programa Thao

El Programa Thao va començar per l’Escola Pia

Es preten evitar
l’obesitat i el
sobrepés infantil dels
escolars de la ciutat
de Balaguer

B A L A G U E R
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El Consell Comarcal de la Noguera
organitza un taller d’autoocupació

El passat dimarts dia 2
de març, el Consell Comar-
cal de la Noguera  va realit-
zar un taller d’autoocupació
emmarcat dins del projecte
PROA (Pacte i recursos per
a l’ocupació en l’atenció a
persones, per a la igualtat
d’oportunitats i la concilia-
ció).

En el taller van participar
les 15 persones que dins el
programa PROA van fer el
curs de Treballadors
Familiars, que va durar nou
mesos amb total, entre el
temps per la formació
teòrica i un període de
pràctiques que van poder fer
en empreses del sector.Curs d’autoocupació

Tercera Trobada de dones nascudes
l’any 1940, el proper 18 d’abril

El proper diumenge 18
d’abril, Balaguer acollirà la
tercera Trobada de dones
nascudes l’any 1940. Els
actes començaran a 3/4 de
12 del migdia a la Plaça del
mercadal, i tot seguit faran
una Missa a l’església del
Miracle. Posteriorment
visitaran el Museu de la
Noguera i després dinaran
conjuntament al restaurant
Sant Jordi. Qui vulgui
participar pot trucar al
973448586 i al 973446294.

Dins el projecte Proa, amb un total de 15 persones
que van fer el Curs de Treballadors Familiars

Balaguer

El Consorci GAL No-
guera Segrià Nord, en la
seva tasca de gestionar
ajudes del Departament
d’Agricultura per a la di-
versificació de l’econo-
mia de les zones rurals,
està treballant en un pro-
jecte de cooperació jun-
tament amb cinc comar-
ques més d’Andalusia i
Castella-La Manxa que
s’anomena «Futurs Em-
prenedors Rurals».

El projecte té l’objec-
tiu d’inculcar als joves de

5è de primària l’esperit
empresarial, fent especial
esment al seu sentit de la
creativitat i de la innova-
ció, i fomentant l’autoocu-
pació individual i col·-
lectiva perquè sàpiguen
com aprofitar i explotar
els recursos del món ru-
ral.

El dia 16 de març, a la
seu del Consell Comarcal
de la Noguera,  Manuel C.
Rodríguez de la consul-
toria Equipo Funámbula
d’Almeria va presentar el
projecte.

La presentació es va
fer en dos sessions. La del
matí, s’adreçava a la co-
munitat educativa  i la ses-
sió de la tarda, la presen-
tació va ser per als agents
socioeconòmics del terri-
tori.

El Consell Comarcal presenta

un nou projecte de futurs

emprenedors per a escolars

Presentació del projecte

El projecte es va
presentar a la
comunitat educativa i
als representants
econòmics de la zona
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Més de cent persones a la inauguració
de la ruta de Sant Pere de la Vall

Aquest passat 17 de
març es va fer a Tartareu
una taula rodona on un
grup de dones del poble
van dialogar amb tres
noies de diferents països
de procedència i van par-
lar sobre el temes d’actu-
alitat, ja sigui com veuen

Catalunya en el moment
de la seva arribada, com
veuen les persones de
Tartareu als nouvinguts.
Aquesta trobada va ser
organitzada pel Consell
Comarcal de la Noguera
des de l’àrea d’Immigra-
ció dels Serveis Socials.

Taula rodona amb dones

nouvingudes a Tartareu

Participants a la taula rodona

Inauguració de la ruta de Sant Pere de la Vall

Més d’un centenar de
persones van assistir a la in-
auguració de la ruta de
senderisme de Sant Pere de
la Vall de Santa Linya.

L’estrena del camí va
comptar amb la presència i
participació del Delegat de
Medi Ambient, Joan Farré, el
vicepresident de la Diputa-
ció i Alcalde de Balaguer,
Miquel Aguilà, i l’Alcaldessa,
Ma. Carme Garrofé i dels Re-
gidors del Municipi.

Aquesta ruta s’ha pogut
senyalitzar gràcies a un ajut
del Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya,
dins el programa PEIN i a la
col·laboració desinteressada
del centre excursionista de
Lleida, i de Balaguer, així
com també per voluntaris
del municipi.

La nova ruta de senderisme fins a Sant Pere de la
Vall de Santa Linya ha estat finançada per pel
Departament de medi Ambient de la Generalitat
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L’Àrea Bàsica de Salut organitza una
xerrada sobre “Això de l’Ictus que és?”

L’àrea Bàsica de Salut de
Balaguer està portant a ter-
me tot un seguit d’interven-
cions a nivell comunitari
amb l’objectiu de millorar la
qualitat de vida dels bala-
guerins així com la resta de
ciutadans de les poblacions
que pertanyen a la nostra
Àrea.

La passada setmana es
va presentar oficialment la

Xerrada  Col·loqui  “Això de
l’Ictus que és?”,  que es
realitzarà el dia 26 de març a
les 19h a la Sala d’Actes de
l’Ajuntament de Balaguer.

Presentació de la xerrada

Promoguda per l’Àrea
Bàsica de Salut de Balaguer,
comptant amb la  col·labo-
ració de  l’Ajuntament de la
ciutat  i el Consell Comarcal.

Trobada comarcal de
voluntaris de Creu Roja

El passat dissabte 20 de
març va tenir lloc la setena
trobada comarcal  de
voluntariat  de Creu  Roja a
La Noguera.

Un any més els volunta-
ris i voluntàries de Creu Roja
es van trobar a la seu de la
entitat, al local de la carrete-
ra c-13 km 31, per realitzar
tallers formatius i activitats
lúdiques , que van finalitzar
amb un dinar tots junts.

La finalitat d’aquesta tro-
bada és la de formar i
cohesionar els equips de tre-
ball i agrair la tasca realitza-
da per tots els voluntaris i
voluntàries de la entitat, que
realitzen activitats de suport
als més vulnerables,  per tot
el territori.

Els voluntaris de Creu
Roja participen a diferents
programes socials a la co-
marca de la Noguera.

El proper divendres,
26 de març a les 7 de
la tarda, a la Sala
d’Actes de l’Ajuntament
de Balaguer

El dijous i divendres,
dies 4 i 5 de març, els nens
i nenes d’educació
infantil de l’Escola Gaspar
de Portolà varen viure
l’experiència de conèixer
diferents oficis explicats
per pares i mares.

L’objectiu era treballar
els oficis de forma
vivencial utilitzant
l’observació directa i
posant en contacte
l’entorn més proper amb
l’escola i utilitzar un tema

de caire socio-cultural
com aquest per apropar
les famílies a l’escola i
viceversa.

Aquesta activitat ha
servit com a punt final del
projecte i centre d’interès
«De gran vull ser,...» que
han realitzat els tres
cursos d’educació infantil
i que tracta del tema dels
oficis.

Al llarg d’aquests dos
dies els nens i nenes van
poder veure demostra-
cions de diferents oficis
realitzades per pares i
mares amb diferents
eines, en horari de matí i
tarda, i entre els quals
destaquen els d’infer-
mera, pastissera, florista,
lampista, pagès, paleta,
músic, etc.

Els alumnes de Gaspar de

Portolà coneixen els

diferents oficis dels pares

Gaspar de Portolà

Els nens i nenes han
viscut experiències
amb els oficis dels
seus pares, mares i
familiars

Creu Roja La Noguera
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Èxit de la II Concentració motera
durant el passat cap de setmana

El passat cap de setma-
na, Balaguer va reunir cente-
nars de motards en la II Con-
centració motera de la capi-
tal de la Noguera.

El marge esquerra del riu
Segre va omplir-se de color
amb més d’un miler de per-
sones amants de la moto
que durant tot el cap de set-
mana van participar de les
diferents activitats que l’or-
ganització havia preparat.
Entre aquestes, hi va haver
una demostració de
supermotard o la marxa-ruta
que es va fer per diferents
poblacions de la comarca de
la Noguera, així com el so-
par de germanor i festa.Centenars de motos a la Concentració de Balaguer

Curs gratuït de bonsais en motiu del
20 aniversari del Club Bonsai Balaguer

El Club Bonsai Balaguer
està oferint un curs gratuït,
els dissabtes 20 i 27 de març
i 10 d’abril de 4 a 8 de la tar-
da, amb motiu del seu 20è
aniversari.

Després del curs, els so-
cis podran anar a la munta-
nya acompanyats d’un pro-
fessor de bonsais que els en-
senyarà com escollir els ar-
bres que han de convertir-se
en bonsais. El 8 de maig, fa-
ran un mercat de bonsais al
seu local social.

Centenars de motoristes d’arreu de Catalunya van
reunir-se en la segona edició de la concentració

El Museu de Balaguer
acull des del proper 26 de
març i fins al 16 de maig,
una exposició antològica
de l’artista balaguerí, Fre-
deric Letamendi, Leta.

L’exposició inclou
obres de la col·lecció pro-
pietat del propi artista i
creacions que es troben
en diferents col·leccions
particulars.

Leta va començar a
dibuixar de molt jove. Els
seus dibuixos tenen unes

pinzellades humorísti-
ques, però reflexen una
visió popular de diferents
racons de la ciutat, activi-
tats tradicionals o històri-
ques.

A més, Leta també ha
il·lustrat tot un seguit
d’obres literàries i llibres
com la “Historia de
Balaguer” de Josep Aznar,
o la portada del llibre “Els
fogons de Lleida” de
Josep Maria Morell.

Els oficis antics, les
escenes tradicionals de
Balaguer, com el reng o la
Reguereta han quedat
immortalitzats en l’obra de
Frederic Letamendi.

L’exposició es pot veu-
re a la Sala d’Exposicions
temporals del Museu de
Balaguer.

El Museu de Balaguer acull

una exposició antològica de

Frederic Letamendi

Un dels dibuixos exposats

Els dibuixos de Leta
ens mostren els oficis
més tradicionals i els
racons més històrics
de la ciutat

Bonsais
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Alumnes de l’escola Mont-roig, visiten
les instal·lacions de la revista Groc

Els alumnes del cicle
d’Educació Infantil de P5 de
l’Escola Mont-roig de
Balaguer, van visitar el pas-
sat mes de febrer les instal·-
lacions de la revista Groc, per
tal de veure insitu el funcio-
nament de la premsa local i
comarcal.

Aquesta visita estava
emmarcada dins el projecte
efectuat per aquesta classe
(de nom Els periodistes), en
torn als mitjans de comuni-
cació, per tal de que les ne-
nes i nens coneguin ja de
petits el funcionament, així
com el servei i la utilitat
d’aquests mitjans.

Els nens van mostrar molt interès per la premsa

Xerrada sobre el significat del dia de la
dona, als alumnes de l’Escola d’Adults

El passat 8 de març,
l’agent d’igualtat de l’ajunta-
ment de Balaguer, la Filo
Rodié va oferir una xerrada
informativa sobre el signifi-
cat del Dia de la dona, als
estudiants de l’Aula d’Adults
de Balaguer.

La xerrada va ser acollida
amb molt entusiasme per
part dels alumnes i les
alumnes del centre que a
més van fer una degustació
de plats típics de cada país
representat.

Els alumnes de P5 van poder veure i preguntar sobre
el funcionament de la revista Groc

L’Arxiu Comarcal de la
Noguera i el Col·legi Nos-
tra Senyora del Carme de
Balaguer han organitzat
conjuntament en el curs
2009-2010 el projecte de
recerca «Història gràfica
de Balaguer» adreçat als
alumnes de 4rt d’ESO del
centre.

Un dels principals
objectius d’aquest
projecte és que els
alumnes s’iniciïn en la
recerca històrica utilitzant

fonts gràfiques i, així
mateix, coneguin les
institucions d’arxiu com
els equipaments encar-
regats de custodiar,
protegir i difondre el
patrimoni documental.

En aquest projecte hi
participen un total de 50
alumnes distribuïts en
tres grups, els quals
assisteixen setmanal-
ment a les diferents
activitats que s’impar-
teixen des del setembre
fins al març a l’Arxiu i,
posteriorment, al Col·legi.

Durant aquestes
sessions els alumnes han
pogut conèixer de primera
mà les funcions de l’Arxiu
Comarcal de la Noguera i
els seus fons
documentals.

Nostra Sra. del Carme i

l’Arxiu col.laboren en la

Història gràfica de Balaguer

Alumnes a l’Arxiu Comarcal de la Noguera

Un projecte en el que
hi participen els
alumnes de quart
d’ESO del centre
educatiu de Balaguer

Xerrada als alumnes de l’Aula d’Adults
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La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres

Herta Müller, escriptora
alemanya d’origen
romanès, és la guanyadora
del Premi Nobel de
Literatura de l’any 2009.

En aquesta obra retrata
la desintegració d’una
comunitat germànica
assentada a la Romania
rural i atrapada en una
atmosfera opressiva
d’insòlita duresa. Herta
Müller relata la història
d’un poble i dels seus
habitants, la seva deses-
peració quotidiana, els
seus conflictes, supersti-
cions i somnis. L’escriptora
ens parla d’emigrants, de
desposseïts. Són històries
dures les que planteja,
però explicades amb molt
de sentiment. La literatura
d’aquesta autora està
impregnada de vivències
personals.

El hombre es un gran

faisán en el mundo

Autor: Herta Müller

Gènere: Novel·la

Historia de un

matrimonio

Autor: Andrew Sean Greer

Gènere: Novel·la

Jo dibuixo!

Autor: Godeleine de Rosamel

Gènere: + 4 anys

Al 1953 i la jove Pearlie
viu a San Francisco, en
una apartada i boirosa
zona residencial al costat
de l’oceà. Allà, té cura
gelosament del seu fill i
del seu marit, Holland, de
salut delicada des que va
tornar de la guerra. Per
protegir-lo de sobresalts
innecessaris, Pearlie
suavitza el so dels
timbres de la porta i el
telèfon, i elimina del diari
les notícies desagra-
dables. La vida familiar
transcorre amb placidesa
i harmonia fins que, un
desconegut apareix a la
porta de casa, i tot canvia.
Ambientada als Estats
Units, dels 50, època de
segregació racial i una
moral molt rígida, marca-
da per la guerra de Corea,
per la por i el silenci.

Direu que dibuixar és
fàcil!, només es necessita
un llapis o un retolador, un
full de paper i una mica
d’imaginació. N’hi ha que
tenen la capacitat de fer-ho
tot sols, però n’hi ha que
necessitaran ajuda per fer-
ho. És un dels objectius
d’aquest llibre: donar un
cop de mà als nens i també
als adults, per tal de guiar-
los i acompanyar-los en
aquesta tasca tan creativa.
Aprendran a dibuixar a
partir de les seves pròpies
mans, de cercles i d’altres
formes, així com d’objec-
tes i elements de la natura.
Gràcies a aquest mètode,
senzill, lúdic i original i als
consells pedagògics, el
nen pot desenvolupar i
expressar la seva creativitat
a través d’una estructura
clara i tranquil·litzadora.

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

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

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
Motiu

No és que torni.
Sempre l’hem tingut.
És la mateixa constant.
La fe. És nova sempre,
i mai no es repeteix.
Un altre any.
Amb noves traces,
novells calius,
velles arrels
i esperances amples,
guarnides de sentiment.
Fem la passió.
No hi ha misteri.
És la gent.
La gent de sempre,
que es manté i augmenta,
que s’hi compromet.
Que pel bé s’empeny.
Perquè es pugui veure,
per fer-ho perfecte,
per fer-ho excel·lent.
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Classificació

Tercera Divisió

1. Hospitalet ............. 68

2. Reus ...................... 63

3. Prat ........................ 52

4. Santboià ................ 52

5. Manlleu ................. 50

6. Cornellà ................ 49

7. Europa ................... 48

8. Balaguer .............. 42

9. Llagostera ............. 42

10. Amposta ............. 42

11. Benavent ............ 35

12. Castelldefels ...... 34

13. Palamós .............. 33

14. Vilanova .............. 33

15. Pobla Mafumet .. 32

16. Cassà .................. 32

17. Premià ................ 31

18. Rapitenca ........... 29

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

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

Propers encontres

28/03/2010 --  17h

Camp de Balaguer

Balaguer| Blanes

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

02/04/2010  --  12h
Camp Municipal

de Premià

Premià| Balaguer

Golejadors del

C.F. Balaguer

1. Genís Soldevila 11
2. Ermengol Graus 9
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 Balaguer ha su-
mat un punt en els dos
difícils compromisos
d’aquesta quinzena
contra dos dels equips
capdavanters de la
classificació. Els bala-
guerins van empatar a
casa, amb el líder
l’Hospitalet, en un
gran partit dels homes
de Lluís Elcacho i van
caure per la mínima al
camp del Prat.

Jaume Nogués

El Balaguer empata a casa amb el líder,
l’Hospitalet i perd per la mínima al Prat

FUTBOL>> El Balaguer
tuteja als equips més
potents de la categoria i
encara amb il·lusió la
recta final del
campionat de lliga

14/03/2010

BALAGUER 0

HOSPITALET 0

El Balaguer va aconse-
guir un meritori empat da-
vant el líder, en un partit en
que els balaguerins van es-
tar molt a prop de la victòria,
quan Ermengol va rematar

ent per treure un resultat
positiu, és important la mi-
llora en el joc que l’equip de
Lluís Elcacho, ha mostrat en
els darrers partits, contra ri-
vals d’entitat.

Aquests resultats i sobre-
tot el joc desenvolupat, fan
que tant la plantilla com
l’afició tinguin moltes il·-
lusions posades en aquest
equip de cara a les vuit jor-
nades que falten pel final del
campionat de lliga.

Tot i que l’equip es troba
en la vuitena posició de la
taula classificatòria, a 10
punts del quart classificat, el
Santboià, l’equip no llança
la tovallola, i vol anar partit a
partit, sumant tots els punts
possibles sense renunciar a
res.

una pilota al travesser quan
faltaven 10 minuts pel final.
Però malgrat l’empat i la der-
rota per la mínima al camp
del Prat, on el gol
d’Ermengol no va ser sufici-

Genís en una jugada del partit

21/03/2010

PRAT 2

BALAGUER 1

Marc Pujol intenta superar un jugador de l’Hospitalet

Aquest diumenge els
balaguerins rebran al Blanes
a casa, i viatjaran a Premià el
proper divendres 4 d’abril,
divendres de Setmana San-
ta, abans de les mini vacan-
ces merescudes de Pasqua.
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El Cristec Balaguer
guanya a la pista del Pa-
llejà, per 5 gols a 6, en
partit corresponent a la
21a jornada de la Nacio-
nal B.

Victòria soferta dels
homes de Jaume Canal,
que deixen escapar un
clar avantatge de 0 a 5 per
acabar vencent per la
mínima, en un encontre
marcat pel protagonisme
golejador de Tarroja,
autor de 5 dianes, i que ja
en el partit de la primera

volta es va convertir el
botxí dels barcelonins al
marcar-los 4 gols.

El Pallejà va sortir
d’inici presionat en tota la
pista davant un Cristec
que no es trobava
còmode en defensa però
que va ser letal a la contra,
ja que de 7 xuts a porta va
transformar 4, arribant-se
al descans amb un
excessiu 0 a 4 (3 gols
Tarroja i 1 Sàmper) pels
mèrits d’ambdós equips.

La propera setmana
els balaguerins visitaran
la pista de l’Olímpic La
Floresta, amb la tercera
posició de la classificació
en joc, en el segon partit
consecutiu fora de casa
dels balaguerins que son
entrenats per Jaume
Canal.

El Cristec guanya per 5-6 a

la pista del Pallejà en

un emocionant partit

Cristec Balaguer

FUTBOL SALA>> La
victòria a la pista del
Pallejà els consolida
a les primeres
posicions

El Club Bàsquet Balaguer va perdre de
5 punts davant un gran Sant Cugat

Bon partit de l’equip sè-
nior masculí del Club Bàs-
quet Balaguer-Salud
Automoció que en tot mo-
ment va donar la cara contra
un poderós Sant Cugat, que
amb l’equip que té acabarà
de ben segur als primers
llocs de la classificació.

Els balaguerins
entrenats per Francesc
Almira,  van aguantar com
van poder un Sant Cugat
amb jugadors interiors molt
alts i potents sota cistella i
que realitzava contraatacs
molt ràpids.

Tot i així en cap moment
el Balaguer va perdre el Sant
Cugat de vista al marcador,
arribant a un 25-30 a la mitja
part.

Un tercer quart no gaire
bo pels locals va propiciar
que el Sant Cugat arribés a
12 punts de diferència al
marcador. Però va ser a partir
del minut 4 de l’últim quart
que el Balaguer va creure en
les seves possibilitats de
victòria, i guanyant l’últim
parcial de l’últim quart, 18-
11, va intentar remuntar el
partit. Però tot i posar-se a
5 punts de diferència a
l’últim minut del matx no va
haver-hi temps per la
sorpresa.

Al final, el marcador
reflexava un ajustat 52-57 per
als visitants que es troben a
la zona alta de la classifi-
cació, mentre que el Bala-
guer continua una setmana

Club Bàsquet Balaguer

BÀSQUET>> L’equip balaguerí, tot i la inferioritat
tècnica i física, mai va perdre de vista al seu rival
en el marcador, reaccionant al darrer quart

més en zona de promoció
pel descens. Per part del
Club Bàsquet Balaguer, van
jugar: Creus (11), Martí (6),
Nadal (2), Vázquez (6),
Domingo (4),  Rúbies (2),
Martin (10), González (11),
Falco, Torres, Tejedor.

La pròxima jornada el
Balaguer va a la pista del
Claret,  12è classificat i per
tant un rival directe dels
balaguerins que intentaran
sumar una victòria per poder
jugar la promoció amb el
factor pista al seu favor.
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David Bach, cinquè classificat al
campionat estatal de natació adaptada

Aquest cap de setmana
en David Bach del CEN
Balaguer ha participat en el
campionat estatal de natació
adaptada  amb la selecció
catalana,   a Saragossa.

El dissabte en David va
nedar els 100 metres  lliures
on ha aconseguit la
cinquena posició d’Espanya
amb un temps d’1 minut, 13
segons, i el diumenge va
quedar també en el cinquè
lloc estatal en la prova dels
50 metres lliures amb un
temps de 33 segons.

Aquesta és la segona
participació d’un nedador
lleidatà en una prova
d’aquesta magnitud.David Bach

El passat dimarts 23 de
març de 2010 va tenir lloc
durant tot el dia al Pavelló
Inpacsa de Balaguer la Jor-
nada d’Escoles d’Educació
Especial de les Terres de
Lleida.

L’organització d’aquest
esdeveniment va anar a càr-
rec de l’Escola d’Educació
Especial l’Estel de Balaguer
amb el suport de la Delega-
ció de la Federació ACELL de
Lleida, l’Ajuntament i el Con-
sell Comarcal.

NATACIÓ>> Va quedar 5è classificat tant en els
100 m lliures com en la prova de 50 m lliures

L’ Àrea de Formació de
Creu Roja la Noguera ofe-
reix un curs d’Atenció
Sanitària Immediata (Ni-
vell II), que s’iniciarà el
proper dia 10 d’abril i
s’acabarà el dia 22 de
maig, en horari de dissab-
tes matí i tarda.

Es tracta d’una forma-
ció de 50 hores teòriques
pràctiques sobre els pri-
mers auxilis, que acredi-
ta amb un diploma i car-
net de socorrista.

Professors i profes-
sores de socorrisme de
Creu Roja la Noguera,
seran els encarregats de
donar la formació,
pensada per a tota la gent
que vol introduïr-se en el
món sanitari.

La matriculació s’ha
de realitzar al local de Creu
Roja la Noguera, ubicat a
la plaça Sant Salvador, 14,
o bé al local de la carretera
en horari de dilluns a
divendres de 9-13h i de 15-
17h.

A part, també es pot
trucar al telèfon
d’informació, que és el
973445795.

La data màxima per a
realitzar les inscripcions
per aquest curset, serà el
proper dia 5 d’abril.

Creu Roja de Balaguer

organitza un curs d’atenció

sanitària immediata

Creu Roja de Balaguer

Tècnics de Creu Roja
seran els professors
d’aquest curs de
socorrisme de 50
hores de durada

Jornada d’Escoles d’Educació Especial

L’Estel organitza una jornada d’Escoles
d’Educació Especial a Balaguer
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Sandro Rosell es reuneix amb un grup
de socis del Barça de Balaguer i comarca

El passat dijous 18 de
març, l’exvicepresident del
Barça i candidat a les prope-
res eleccions del club
blaugrana, Sandro Rosell va
visitar la capital de la Nogue-
ra, on es va reunir amb l’Al-
calde de la ciutat i el regidor
d’esports a l’Ajuntament de
Balaguer, i posteriorment
amb un grup de socis de
l’entitat blaugrana de
Balaguer i comarca, per tal
de copsar les idees i la visió
del club des del punt de vis-
ta dels socis.

Al matí havia visitat
Tàrrega i Mollerussa, en el
seu periple per les comar-
ques de Lleida.Sandro Rosell amb l’alcalde de Balaguer

Àger acollirà el campionat europeu
d’ala delta, al juliol d’aquest any

El candidat a la presidència del Barça va visitar
Balaguer i va exposar les seves idees sobre el club

Reunió de la comissió organitzadora

El passat cap de set-
mana el Balaguer Villart
Logístic va disputar el
darrer encontre de la fase
regular de la lliga enfron-
tant-se a domicili a l’Avi-
lés, 5è classificat a la lli-
ga, a qui va guanyar per
un ajustat 3 a 4.

 Ara, un cop acabada

la fase regular de la lliga
de Divisió d’Honor, l’equip
balaguerí ha assolit la
segona posició del Grup
1, que li dóna una plaça
per disputar la fase
d’ascens, per tercer any
consecutiu.

Ara caldrà esperar als
dies 10 i 11 d’abril en que
es disputarà aquesta fase
en un lloc encara per
determinar i que podria
ser qualsevol de les seus
dels clubs que ho han
demanat, Irun
(Guipuzkoa), Linares
(Jaén), o Las Rozas
(Madrid).

El CTT Balaguer acaba la fase

regular de la lliga amb una

victòria a la pista de l’Avilés

Club Tennis Taula Balaguer a Avilés

TENNIS TAULA>>
Les balaguerines
jugaran la fase
d’ascens els dies 10 i
11 d’abril

La passada setmana es
va reunir la comissió d’orga-
nització del Campionat Eu-
ropeu d’Ala Delta – Àger
2010.

En aquesta reunió hi van
assistir l’alcalde d’Àger,  Lluís
Ardiaca, la representant de
la Secretaria General de
l’Esport a Lleida, Núria
Ramon, el president del
Consell Comarcal de la
Noguera, Vicent Font, el
director de la competició,
Salvador Mogues, el cap
dels bomber voluntaris
d’Àger i el sots cap dels
Mossos de la zona.

El Campionat d’Europa
d’Ala Delta es realitzarà a

Àger entre els dies 8 i 24 de
juliol d’enguany. Entre el 8 i
el 10 de juliol els pilots
hauran d’oficialitzar les

inscripcions, de moment ja
en hi ha 92 de pre-inscrits i el
dia 11 es faran els actes
inaugurals.

Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 973 448 332

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER
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El Centre d’Esplai
Santa Maria està
carregant les piles per
encetar la 14a edició de les
seves colònies que es
duran a terme del 2 al 15
d’agost del 2010.

El centre, que
enguany tornarà a
endinsar als infants a la
natura en la casa de
colònies de Bastanist,
situada prop de Martinet,
vol continuar la tasca
educativa feta durant el
curs en les activitats

setmanals.
Durant els 15 dies de

colònies, es treballarà per
transmetre als petits,
valors com el compa-
nyerisme, el respecte i el
compartir; d’una manera
lúdica, educant a través
del joc, la descoberta, el
treball, l’aventura, la festa,
la convivència i l’apre-
nentatge de respon-
sabilitats.

Adreçades a infants
de Balaguer, Tàrrega i
altres localitats dels
voltants, i amb edats
entre 6 i 15 anys, que
estiguin disposats a
passar un estiu
irrepetible.

El termini d’inscrip-
cions per aquestes es-
tades, finalitza el 24 d’abril
i s’ofereixen 90 places.

El Centre d’Esplai Santa Maria

prepara unes noves colònies

d’estiu pel 2010

Centre Esplai Santa Maria

El termini
d’inscripcions pels
interessats en anar a
les colònies, acaba el
proper 24 d’abril

El juvenil del C.F. Balaguer es col·loca
líder de la classificació de Primera

L’equip juvenil del Club
Futbol Balaguer té moltes
opcions d’aconseguir l’as-
cens a Preferent de cara a la
propera temporada, des-
prés de que aquest passat
cap de setmana s’ha col·-
locat líder del seu grup de la
Primera divisió provincial,
després de guanyar al camp
de l’Artesa de Segre, acom-
panyada de la derrota de
l’Andorra, al seu camp, da-
vant del Tàrrega.

A l’espera que es presen-
ti la nova normativa del fut-
bol base de cara a la prope-
ra temporada, l’equip depén
d’ell mateix per aconseguir
l’ascens.Juvenil del C.F. Balaguer

El Júnior del Club Bàsquet Balaguer
està realitzant una brillant temporada
BÀSQUET>> El C.B.
Balaguer – Plasfe, que milita
a la categoria júnior Nivell A,
lluita jornada a jornada per
aconseguir entrar a la fase fi-
nal del campionat provincial.

Després d’haver fet una
primera fase excepcional, on
tan sols van perdre 1 dels 18
partits disputats, van
aconseguir que la celebració
de la final a 4 del campionat
es disputi a Balaguer el mes
de maig. Començada ja la
segona fase, on hi ha 2
grups de 6 equips, que es
disputen quedar entre els
dos millors classificats de
cada grup, es troba el
Balaguer que després de 4

FUTBOL>> L’equip entrenat per Juanjo Tenorio té
moltes opcions d’aconseguir l’ascens a Preferent

Equip junior del C.B. Balaguer

partits, estan en 3r lloc de la
classificació. L’equip bala-
guerí partit rera partit,
demostra que tenim una

fornada de jugadors amb
molt nivell que ha de
garantitzar el futur del 1er
equip del CB. Balaguer.

Consulta

Visites a domicili

Vacunacions

Ci ru rg ia

Anàlis is

Aliments i complements

Servei de perruqueria

Pare Sanahuja, 27
Tel. 973 445584
25600 BALAGUER

URGÈNCIES:

Tel. 617 910071

Tot per l'animal de
companyia !
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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.

El que va venint
C.G.A.

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

No deixa d’ésser cert que
la pèrdua de la Generalitat per
CiU, ens va donar a molta gent
la possibilitat d’esperar coses
noves. Noves maneres i fets
diferents. I tot era ben normal,
desprès de vint-i-tres anys de
pujolisme. I ben excusable pel
desgast que l’acció de govern
sempre comporta. També és
cert que desprès de caminar
tants anys pel desert els al-
tres partits, vam passar per alt
amb indulgència la forma
molt democràtica però gens
convincent, de fer-se amb el
poder. Va ser una mena de
compensació. I va nèixer el co-
negut i desafortunat primer
Tripartit, ple d’errors i sargan-
tanes de colors. No va caldre
matar-lo, es va suïcidar ell sol
amb la soga feta dels desen-
certs, l’orgull i el xerrar mas-
sa. Això sí, sanglotejant deia
que eren nacionalistes, d’es-
querra i progrés. Un tip de riu-
re sí que ho varen ser. Pocs es
podrien trobar més il·lusionats
que jo mateix amb la pujada
del Sr. Montilla a la Presidèn-
cia de la Generalitat. Era la
confirmació d’una nova
Catalunya, amb uns nous ho-
mes. Durant molt de temps
vaig creure (il·lús que és un),
que els papers estaven ben
escrits i la disciplina seria fer-
renya en tots els punts. El que

Baixant amb el cotxe per
la variant vaig ensopegar als
clots que, després d’uns pocs
mesos, han tornat a aparèixer.
Encara tinc ben fresc el record
la brigada de treballadors i les
màquines, reparant els clots
per enèsima vegada. Dos dies
de feina a càrrec de tots
nosaltres i ja no sé quants en
van. Total, per fer un nyap que
torna a necessitar esmena .

Se m’estava passant pel
cap indagar el responsable
últim d’aquesta potolada i
dedicar-li una florida
entrevista donant-ne nom i

cognoms. Sort, que només
entrar a Balaguer em vaig
trobar lo Ton de la Reguereta.
Em va sorprendre veure’l amb
una carpeta desbordada de
papers que fimbraven al vent.
Ell també em va veure i em va
fer un gest imperiós perquè
aturés el cotxe.
- Escolta, vine, baixa del cotxe
que necessito que em signis
una cosa. –em va dir quan em
vaig aturar a la seva vora.

Intrigat per conèixer la
causa a que lo Ton dedicava
el seu preciós temps, vaig
baixar mentre ell estenia la

Entrevistes freaks. El Fill prodigi.
Inyaqui Olarte Vives

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

Un vot no és un tros de
paper. Un vot és una paraula,
és una resposta, és un
instrument per canviar el món.
La plataforma ciutadana
Balaguer Decideix entenem
que un vot, qualsevol vot, és
un exercici pràctic de llibertat
que, més enllà dels discursos
per quedar bé, representa un
compromís amb allò públic i
implica un acte previ de
pensament i de reflexió que
té un valor en ell mateix.
Perquè la democràcia també
és aprendre a pensar, i
ensenyar-ne.

En el cas de la consulta
popular sobre la independència
que proposem a la ciutadania
per al proper 25 d’abril, es
plantegen tres opcions de vot.
Les dues primeres, el SÍ i el NO,
és clar que representen l’acord
o el desacord amb la pregunta
plantejada. Però, com en
qualsevol consulta o en
qualsevol elecció, pot ser que
hom no se senti representat per
les opcions presents. I és
perfectament legítim
considerar que la opció pròpia,
per exemple el federalisme, o
el retorn a la uniformitat
estatal, o qualsevol altra, no
queda reflectida en les opcions
afirmativa o negativa.

En aquests casos la opció
que considerem més legítima

El significat d’un vot
Balaguer Decideix

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

és el VOT EN BLANC. El vot
en blanc significa que cap de
les opcions presents ens
resulta prou satisfactòria però,
a la vegada, reconeix el dret a
la participació democràtica a
través del vot. Un dret que,
com sap tothom qui ha viscut
una dictadura, ens va costar
molt car d’obtenir-lo. Perquè
només els tirans tenen por
que la ciutadania s’expressi
amb el seu vot.

Allò que creiem
inacceptable és promoure
l’abstencionisme. La lluita
contra la desafecció i el
passotisme polític ens obliga,
a tots i a totes, a promoure la
participació democràtica, en
aquesta com en qualsevol
elecció, tan en el cas que les
nostres opcions hi siguin
reflectides com en el cas que
no hi siguin.

La plataforma Balaguer
Decideix som partidaris que
les consultes populars es
normalitzin com a instrument
de participació democràtica,
tal com passa en diversos
països. I, sigui quin sigui el
contingut sobre el que es facin
les consultes, en promourem
la participació amb qualsevol
de les tres opcions que la
ciutadania tindrà disponibles
el 25 d’abril: el SÍ, el NO, i el
vot en BLANC.

era la dita Entesa, seria del
tot diferent al vist i ja mort
Tripartit. Confesso la meva in-
genuïtat, i avui li diria al Sr.
Montilla alguna cosa ben di-
ferent a la que vaig dir-li da-
vant del nostre alcalde. Els fets
m’han desenganyat i desen-
cantat, no tinc cap esperança
de canvis que puguin dignifi-
car tota aquesta niciesa. Tot
el que amb prodigalitat els so-
cialistes han donat a Esquer-
ra, més tot el que s’han aga-
fat els “verdiroigos”, no han
servit per donar la sensació
d’un govern mitjanament unit.
CiU ha suportat aquest mal-
son veient com el cada dia li
proporciona més gent que
l’enyora. I cada dia que va pas-
sant la figura emblanquida del
Sr. Pujol va creixent, i els seus
fills polítics van augmentant
el seu crèdit electoral, perquè
malgrat el que es pugui dir en
contra del Sr. Pujol, va gover-
nar sense fer ridiculeses, sen-
se mentides de nen petit. Sen-
se espectacles vergonyosos,
sense contradiccions, i amb
un lideratge total. Ara i aquí,
veiem com un President no fa
dimitir un Saura, símbol
d’ineptitud més feridora i
xulesca. Ni al bocamoll del
Boada, ni al nostre estimat
Baltasar, que sempre ha de
portar botes d’aigua per la
quantitat de papers molls que
porta. Que erre que erre man-
té aquesta colla i l’altra, per-
què ells el mantenen a ell en
el lloc que està.

La sensació de mala ad-

paperassa damunt el capó
amb no poques dificultats a
causa de l’airet.
- Aguanta aquí... i aquí també.
–em va manar que premés
uns munts de folis ansiosos de
volar amb el vent- Mira. –va
explicar-me- Resulta que ma
mare ha fotut el camp i se n’ha
anat a viure a Torrebesses amb
un pensionista retirat. Com
que ara m’he quedat sol i
desemparat, perquè mon
pare, que era músic de cobla
ambulant, mai em va
reconèixer...
- I ara! –vaig exclamar- Això
no ho sabia. Com va anar tot
plegat?
Lo Ton va fer cara de disgust,
però al capdavall va explicar:
- Doncs resulta que ma mare
era sardanista i una tarda, que

ministració i grans llacunes
en el bon govern es va im-
posant, i pagarà més el que
més té per perdre; el socia-
lisme. Tot per no saber o no
voler triar uns altres com-
panys de viatge. Avui ningú
es creu que tinguin la capa-
citat de treuren’s d’aquest
toll que els supera. Han tras-
passat, cosa que no tenien
d’haver fet mai, els límits
de l’ineptitud. La certesa
que tenen en la seva impu-
nitat encara fa més palesa
la seva ineficàcia. Som el
fer riure de tota Espanya,
quan fa quatre dies érem
l’enveja.

Aquella funció pública
que els tres havien fet molt
bé a nivell municipal s’ha
dissolt com un sucre amb
aigua. Han demostrat d’una
manera prou clara, que els
hi falta anys d’aprenentat-
ge superior. No han com-
plert res del promès, ni el
més elemental que podia
ser sanejar l’administració,
que segons la seva propa-
ganda, estava prodrida i ple-
na d’enxufats. Pobres de  no-
saltres!, davant del futur
que ens espera; hipotecats
pel deute, sense una clara
idea de les prioritats i una
Entesa que ja podem bate-
jar com un Tripartit Bis.
Com volsatres n’estic ben
tip.

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

mon pare estava amb la cobla
a Balaguer, van quedar per
tocar el flabiol...
El vaig tornar a interrompre-
Ta mare el tocava el flabiol?
- Ves a fer punyetes! –em va
engegar lo Ton- Aquell barrut
mai em va voler passar cap
pensió de manteniment. Ara
estic fent gestions amb uns
mossos amics meus perquè li
facin llepar aquell bastonet
que analitza si vas trompa, o
si has fumat marihuana i et
diu qui és ton pare. Li cobraré
els quaranta-sis anys de
desatenció de patac!

Vaig mirar al cel demanant
un miracle que aportés llum
en la confusió mental de lo
Ton- I, bé. -vaig dir-li per
enllestir- Què és aquest paper
que vols que et signi?

Lo Ton va desplegar amb
solemnitat un llarg llistat de
noms i signatures i em va dir:
- Has de signar la petició per
tal que l’ajuntament em faci
fill adoptiu de la ciutat i es faci
càrrec de mi i de les meves
despeses. Pensa que tots els
diners que em donin revertiran
immediatament en el comerç
local, fent créixer l’activitat
econòmica.

Em vaig fixar en que
havien signat un munt de bars
i distribuïdors de begudes
alcohòliques. Vaig somriure i
vaig estampar el meu
autògraf. Em semblava una
forma tan idiota com un altra
de malgastar els diners del
contribuent.

------------------------------------------------
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A partir d’aquest mes
de març ja es pot disposar
a la Biblioteca Margarida
de Montferrat de
Balaguer d’un aparell
lector de llibre electrònic
finançat pel Departament
de Cultura i Mitjans de
Comunicació.

Concretament cada
aparell conté 249 títols
diferents en català,
castellà i anglès.

L’objectiu d’aquesta
iniciativa és introduïr
aquesta nova tecnologia

a les biblioteques
públiques i avaluar la seva
acceptació per part dels
usuaris.

També es vol
fomentar el
desenvolupament de
col·leccions digitals de
llibres electrònics per part
de les editorials catalanes
i un model de negoci
especialment dirigit a les
biblioteques del país.

El Departament de
Cultura i Mitjans de
Comunicació ha distribuït
els aparells lectors amb
tots els títols electrònics
directament carregats al
dispositiu i els cedeix per
al préstec als usuaris de
les biblioteques incloses
en aquesta prova que es
duu a terme a tota
Catalunya.

Els primers e-books arriben a

prova a les biblioteques

públiques de Catalunya

L’e-book de la Biblioteca Margarida de Montferrat

Balaguer participa en
el programa pilot per
a la introducció dels
e-books a les
biblioteques

Estades infantils a la Llar d’Infants Els
Putxinel·lis per Setmana Santa

L’institut Municipal Pro-
grés i Cultura (ImPiC), ofer-
ta durant les vacances de
Setmana Santa, el servei
d’estades infantils a la Llar
d’Infants Els Putxinel·lis.

Les dates de les estades
seran els dies: 29, 30, 31 de
març, 1 i 6 d’abril de 2010.
La realització d’aquestes
estades infantils, estan
obertes a tots els infants
d’edat entre els 4 mesos a 2
anys.

El plaç d’inscripció
finalitzarà el dia 26 de març.
Per que la inscripció sigui
vàlida, s’ha d’omplir la
butlleta, i portar-la a les
oficines de l’ImPiC.Llar d’infants Els Putxinel·lis

Lluís Muixí dedica la mona d’aquest
any al cantant Michael Jackson

El mestre pastisser de
renom internacional, Lluís
Muixí ha presentat la mona
d’aquest any 2010, aquesta
mateixa setmana. La mona
d’enguany representa el
cantant de pop, Michael
Jackson, mort el passat es-
tiu. Per fer aquesta figura,
Muixí ha utilitzat entre 60 i
70 quilos de xocolata i su-
cre. La figura està exposada
a l’aparador de la pastisse-
ria de la Plaça de La Sarda-
na.

Les estades estan obertes a tots els nens i nenes
d’edats compreses entre els 4 mesos i els 2 anys

Michael Jackson immortalitzat en xocolata i sucre
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Anuncis breus classificats

IMMOBLES

-------------------------------------
ES TRASPASSA bar a
Balaguer, en ple funcio-
nament, c/Doctor Fle-
ming, 37. Interessats tru-
car al: 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 LLOGA local comerci-
al de 90 m2, al c/del Pont.
De particular a particular.
Preu: 250 e/mes. Raó:
630050721.
-------------------------------------
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 pis a Térmens,
4 hab., bany, cuina, men-
jador i safareig. Trucar al:
936743528.
-------------------------------------

SE VENDE casa unifami-
liar en Bellcaire d’Urgell,
4 habitaciones dobles, 1
aseo, 1 baño completo,
garaje 3 coches. Jardín y
extras. Opción a
muebles. Interesados
llamar al: 662086954.
-------------------------------------
GRAN OPORTUNITAT, en
venda terreny urbanitza-
ble de 400m2, a la Sentiu
de Sió (urbanització Sant
Miquel). Situació immi-
llorable. Interessats tru-
car al 686001066.
-------------------------------------
ES LLOGA apartament
a Camarasa, moblat,
foc a terra i vistes al
r iu.  Lloguer pàrking
tancat al c/ Sant Diego
California (Balaguer).
Interessats trucar als
telèfons:  973447752-
639920281.
--------------------------------
SE  TRASPASA bar.
Razón: 635602963.
--------------------------------
ES LLOGA apartament
moblat, al c/ Tarragona,
2 hab., calf., a/a. Segon
pis amb ascensor. Raó:
973451371.
--------------------------------
ES LLOGA pàrking tancat
a la Plaça de l’Alguer.
Preu: 55 euros/mes. De-
maneu informació al telf:
630050721.
-------------------------------------

ES LLOGA xalet a la Pi-
neda (Salou), 4 hab., 2
banys, reformat. Capa-
citat sis persones, 300
m2 de jardí, pàrking,
jacuzz i .  Tota lment
equipat. Raó telèfon:
650031586 (Cal Davi).
--------------------------------
ES LLOGA pis a l’Avingu-
da Països Catalans. Raó
telèfon: 973446011.
-------------------------------------
ES LLOGUEN pàrkings a
l’edifici HP Sanahuja, 36.
Referència Cudós. Raó:
973450555 (demanar per
Montse).
-------------------------------------
TRASPASSO botiga de
roba a Balaguer per no
poder atendre. Preu a ne-
gociar. Possibilitat gène-
re estoc. Interessats tru-
car al: 973449432.
-------------------------------------
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.
-------------------------------------
ES LLOGA casa al c/
Lleida (Balaguer). Terras-
sa de 36m2, 2 hab. Abste-
nir-se curiosos i també in-
solvents. Raó: 652092918.
-------------------------------------

VARIS

-------------------------------------
COMPRO-venc postals,
fotos, llibres, publicaci-
ons, llibres festa major i
fira, Grocs (100 primers
números)... Qualsevol
cosa relacionada amb la
ciutat de Balaguer. Raó
telèfon: 676803205
-------------------------------------
VENC LOT: Cuna comple-
ta, banua i protectors a
conjunt. Banyera amb
canviador. Bossa d’hospi-
tal i accessoris de regal.
Tot seminou. Preu: 230 e.
Telf: 669065789.
-------------------------------------
ELENA Tarot 806 515
615.Visa 972 21 55 90.
Atiendo personalmente.
Tornará? trucará? quan?
que sent?... tf 1’16 tm 1’59
apdo 22101cod.08080 +
18a.
-------------------------------------

TREBALL

-------------------------------------
SE OFRECE chica para
hacer trabajos de lim-
pieza. Con posibilidad de
ser interna. Razón telf:
618108147.
-------------------------------------
SE OFRECE chica para
limpiar hogares. Intere-
sados llamar al tel:
667370005.
-------------------------------------

CONSTRUCCIONS Ger-
mans Vidal. Teulades,
banys, comunitats, gran-
jes, magatzems i refor-
mes en general. Econò-
mic! Informació als telè-
fons: 973426180-
690921832.
-------------------------------------
GRUP D’AUTOMOCIÓ,
precisa comercial, amb
Batxillerat o FP, major de
21 anys. Interessats trucar
al 973443417 (preguntar
per Sr. Xavi).
-------------------------------------

MOTOR

-------------------------------------
SE VENDE Renault Lagu-
na II, 1.9 Diesel, 120 cv,
ABS, ESP, Isofix, climatit-
zador, control d’aparca-
ment. Matriculació 2003.
Raó telèfons: 973443534-
666383196.
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
Per posar anuncis en
aquesta secció de breus
classificats, demaneu in-
formació a les nostres ofi-
cines situades al c/ Sant
Lluís, 36-38 altell, tru-
queu al telèfon 973448273
o bé, podeu consultar la
nostra  pàgina web:
www.revistagroc.com.
-------------------------------------
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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 març a les 8 de la tarda de l’1 d’abril ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De les 8 de la tarda de l’1 d’abril a les 8 de la tarda del 8 d’abril CLAVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De les 8 de la tarda del 8 d’abril a les 8 de la tarda del  15 d’abril 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
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