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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.

L’entrada de l’any 2010 ha anat acompanyada, de
l’entrada amb força de l’e-book, el llibre digital que té
seguidors i detractors, genera odis i passions. Alguns
l’esperen amb ànsia, altres el temen. Sigui com sigui, el
llibre digital és ja una realitat, també a casa nostra, on ha
arribat per quedar-s’hi. Tothom diu que l’eclosió serà aquest
any 2010, tot i que està obligat a conviure amb el llibre
convencional.

Amb el llibre electrònic està passant el mateix que en el
seu moment va passar amb l’e-mail: l’arribada d’Internet va
revolucionar els nostres hàbits de comunicació i, tot i la
tossuderia de més d’un escèptic que es negava a acceptar
que el futur era el correu electrònic, la realitat s’ha acabat
imposant i, avui, l’e-mail és més imprescindible en les
nostres vides del que mai ho havia estat el correu postal.
També els nostres hàbits de consum han anat canviant
progressivament i, ara, consumim per Internet des de béns
culturals a la mateixa cistella de la compra, sense oblidar
viatges, roba, sabates, perfums, mobles, cotxes… i no per
això ha deixat d’existir el consum presencial.

Tanmateix, és innegable que els e-books canviaran els
hàbits de consum, en primer lloc, per la immediatesa: en un
minut tindrem el llibre triat al nostre dispositiu, i, en segon
lloc, perquè podrem comprar a qualsevol hora –de fet, fins
al moment, les compres de llibres digitals es fan només per
Internet. En aquest sentit, val a dir que la franja de consum
més potent en el cas del Kindle –el lector de llibres digitals
més venut del món i comercialitzat per Amazon– va de les 8
del vespre a les 12 de la nit. I és clar que a aquestes hores no
hi ha llibreries obertes.

De totes formes, encara té el seu encant tenir els estants
de casa amb llibres, consultar-los, llegir-los i com no, tocar-
los i tenir-los entre les mans per visionar-los.

Llibre digital o de paper?

>>BALAGUER

Balaguer acollirà el primer festival
de màgia internacional

La Fira Balaguer s’especialitza en
l’alimentació natural i artesana
----------------------------------------------
>>COMARCA

Col·locada la primera pedra de la
Casa del Montsec

La Noguera vendrà les novetats
turístiques al SITC
----------------------------------------------
>>CULTURA

“L’Auca del senyor Esteve”, al cicle
de Teatre de Primavera

Aquest mes d’abril veuran la llum 5
nous  llibres d’autors locals
----------------------------------------------
>>ESPORTS

El Balaguer aconsegueix un empat
a un gol al camp del Premià

La gimnàstica rítmica, protagonis-
ta durant el mes d’abril a Balaguer
----------------------------------------------
>>OCI

Vora un miler de visitants
assisteixen a l’espectacle “Viu la
Passió”
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Una nova edició de la Festa del Cavall,

aquest cap de setmana a Balaguer
Els propers dies 10 i 11

d’abril tindrà lloc la XIena
Edició de la Festa dels Ca-
valls organitzada per l’Asso-
ciació dels Amics dels Ca-
valls de la Noguera.

Una edició encapçalada,
per segon cop consecutiu,
per una Jornada d’hípica
organitzada conjuntament
amb el Departament
d’Agricultura, Ramaderia i
Acció Rural amb l’objectiu
d’introduïr en aquesta festa
un aspecte formatiu dedicat
fonamentalment a la
joventut.

Així doncs, la festa
començarà el dissabte dia 10
d’abril, a les 10 del mati al
Parc de la Transsegre, lloc on
es centralitzaran totes les
activitats de la mateixa.

A continuació, tindran
lloc unes xerrades sobre
maneig dels cavalls i
consells d’iniciació de salt a
cavall a càrrec dels
professors del Centre
eqüestre Lliri Blau de Linyola.

Per la tarda, una gincama
i concurs de salt a cavall
escolar en categories de 60 i
80 cm , per a nens i nenes
fins a 16 anys ompliran el
Parc de la Transsegre i
tancarà la jornada una
xerrada a càrrec de
l’antropòloga social i mestra
d’educació especial, Belen
Franquet qui parlarà sobre
els beneficis de la relació
amb el cavall.  El diumenge,
tindrà lloc la part més lúdica
de la Festa amb una

passejada per tots els nens i
nenes de la ciutat amb
camells a partir de les 10 del
matí. Una gimcana per
adults, un espectacle
eqüestre al marge del riu i la
benedicció dels animals de
companyia amb els
tradicionals tres tombs a

Festa del cavall

cavall, a la plaça del
Mercadal donaran el toc
final a aquesta original festa
dels cavalls on, any rera any
són més els cavallistes
assistents i també hi ha més
nombre de visitants i
espectadors per participar
amb aquesta festa.

El parc de la Transsegre serà l’escenari de la major
part de les activitats del cap de setmana que
finalitzaran el diumenge amb els Tres Tombs

Durant tota la passa-
da setmana, l’estació
d’autobusos va acollir
l’exposició itinerant Habi-
tatge/cat. Les persones
que l’han visitat han co-
negut el que li ofereix l’Ad-

ministració per accedir a
l’habitatge: habitatge pro-
tegit de compra i lloguer,
ajuts per comprar i per llo-
gar, ajuts per a l’emanci-
pació dels joves, garanti-
es que dóna la Generalitat
als propietaris que volen
posar un pis en lloguer, i
la xarxa d’habitatges que
té l’Administració per a
persones joves, gent gran
i persones amb necessi-
tats específiques d’allotja-
ment.

La mostra Habitatge.cat ha

estat ha estat a Balaguer

durant tota la setmana

Exposició Habitatge.cat

L’exposició ha estat
visitada per centenars
de persones durant
tota la setmana
d’estada a Balaguer
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La millor màgia mundial, el proper cap

de setmana a la capital de la Noguera

El Teatre Municipal de
Balaguer acollirà els propers
dies 17 i 18 d’abril, el Festi-
val Internacional de Màgia
de Balaguer, amb la presèn-
cia d’una representació dels
millors mags del món.

Segons el director del
festival, el mag Selvin,
aquest serà el primer cop
que tindrà lloc un espectacle
d’aquestes característiques
a la província de Lleida.

Un dels motius que els
ha dut a fer-ho a la ciutat de
Balaguer, a part de la bona
predisposició per part de
l’ajuntament de la ciutat, ha
estat el magnífic teatre del

qual es disposa.
Així doncs aquest

espectacle, que es
representarà dos dies,
dissabte nit i diumenge
tarda pretén aglutinar mags
de primera divisió destacant
l’actuació de David i Dania,
procedents dels Estats Units
que presentaran el seu nou
número de canvi ràpid de

Jade

vestuari, amb 11 canvis de
vestits en 8 minuts, un
número que serà la primera
vegada que es fa en tot
Europa.

També la companyia
“Black Art Dion” d’Holanda
presentaran amb una
tècnica antiga el fascinant
món de la càmera negra
amb un efecte
impressionant.

També actuarà la xinesa
resident als Estats Units,
Jade, amb un número de
màgia oriental de primera
categoria, entre altres.

Aquest important
espectacle estarà presentat
pel conegut Mag Lari que
també farà alguna
intervenció i també el mateix
director de la gala, el mag
Selvin que presentarà una
màgia divertida de
ventrilòquia.

David i Dania

El Teatre Municipal
acollirà el primer
Festival Internacional de
Màgia de Balaguer el 17
i 18 d’abril

El passat divendres
va tenir lloc la XVI Fira de
Jocs de pati, planificada
dins del marc del  Pla
Municipal de Dinàmica
Educativa que organitza
l’IMPIC, la regidoria
d’Esports i el Servei
Educatiu de la Noguera.

Els objectius
d’aquesta fira són
aprofitar el joc com a
element integrador
d’alumnes d’altres ètnies
i cultures; crear un espai
de trobada, intercanvi i
celebració compartida;
recuperar i dinamitzar
antics jocs col·lectius
dins el centre i a l’aula
aprofitant tallers o classes
concretes (música, gim-
nàstica...); proporcionar
un marc festiu a tot el
treball fet a l’escola com

a activitat lúdica o
recreativa; i facilitar un
àmbit de col·laboració
amb els pares.

A la fira de jocs
populars,  jocs com la rila,
o les curses de sacs, entre
molts altres, hi van
participar els 360 alumnes
de tercer i quart de
primària de tots els
centres escolars de
Balaguer, i va celebrar-se
durant el mati del passat
26 de març, al pavelló
polivalent d’Inpacsa.

360 alumnes dels centres de

Balaguer participen a la XVI

Fira de jocs de pati i de carrer

Fira de Jocs de pati

La Fira utilitza el joc
popular com a
element cohesionador
dels alumnes dels
diferents centres
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Fira Balaguer 2010 s’especialitza en el

sector de l’alimentació natural
Aquesta setmana ha tin-

gut lloc la presentació del
cartell de la 49ena edició de
Fira Balaguer, que se celebra
els propers dies 30 d’abril, 1
i 2 de maig.

La Fira seguirà apostant
pels sectors econòmics més
importants del nostre
territori: el comerç en
general, la construcció i
l’habitatge, i els serveis així
com també el vehicle
industrial.

Enguany, seguirà tenint
una importància rellevant
l’espai d’alimentació natural
i artesana concebut com a
un important sector
econòmic, l’agroalimentari,
on s’ha respectat l’espai de
l’any passat degut a la bona
acollida per part del mateix
sector. En els darrers anys el
Departament d’Agricultura,

Fira Balaguer

La Fira comercial i de serveis de la capital de la
Noguera es celebrarà els propers dies 30 d’abril, 1 i
2 de maig al pavelló polivalent d’Inpacsa

Alimentació i acció rural de
la Generalitat està col·labo-
rant activament amb la Fira
amb l’objectiu de potenciar
els diferents productes
naturals i artesans.

Un dels productes que
més es promocionen és la
mel, organitzant diferents
activitats  com la IV Jornada
d’apicultura prevista pel
dissabte dia 1 de maig.

També tindrà lloc per

segon any consecutiu, el
Concurs Gastronòmic la Mel
i les postres on podrà
participar tothom que ho
desitgi i el concurs de mels
«Reina de mels» adreçada a
tots els apicultors.

També hi participaran
activament dins aquest
espai d’alimentació natural
els onze molins d’oli de la
comarca de la Noguera,
potenciant el seu producte.

Presentació del Cartell de la Fira 2010
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Gran participació de gent a la xerrada

sobre “Això de l’Ictus, que és?”

Una seixantena de
festers i festeres de l’As-
sociació de la Festa de
Moros i Cristians de
Lleida,  realitzen un recor-
regut turístic pels princi-
pals monuments i indrets
històrics de la ciutat de
Balaguer.

L’associació lleida-
tana va voler conèixer de
primera mà la ciutat de
Balaguer, antiga capital
del Comtat d’Urgell, ja
que enguany les tropes
cristianes seran
capitanejades pels
Urgellencs.

L’Associació Moros i Cristians

de Lleida visiten Balaguer

Moros i Cirstians de Lleida a Balaguer

Xerrada sobre l’Ictus

El passat 26 de març va
tenir lloc la Xerrada  Col·loqui
«Això de l’ Ictus que és?, pro-
moguda per l’Àrea Bàsica de
Salut de Balaguer, comptant
amb la col·laboració de
l’Ajuntament de la ciutat  i el
Consell Comarcal de la No-
guera.

Ictus és el nom que
reben les manifestacions
agudes d’un conjunt de
malalties que tenen en
comú el fet de produïr una
alteració de la circulació de
la sang al cervell. Aquesta
alteració consisteix en el
tamponament o trencament
d’una artèria, que provoca
que no arribi sang a una part
del cervell. L’ ictus és
conegut popularment amb
altres noms com: Feridura,
embòlia cerebral, trombosi
cerebral...

La xerrada que es va realitzar a la Sala d’Actes de
l’Ajuntament estava organitzada per l’Àrea Bàsica
de Salut de Balaguer, l’Ajuntament i el Consell
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Montgai celebra la II edició de la Fira

del Sabó el diumenge 25 d’abril
La 2a Fira del Sabó de

Montgai centrada en el reci-
clatge se celebrarà el diu-
menge 25 d’abril.

La novetat d’enguany és
que s’introdueix un discurs
relacionat amb el reciclatge,
de manera que es duran a
terme diferents activitats
paral·leles al certamen.

La Fira començarà
dissabte al vespre amb un
espectacle de bombolles de
sabó que anirà a càrrec del
grup La Pompa Atómica.
Diumenge tindrà lloc la
representació de les esce-
nes que segueix el procés
del sabó, i també un mercat
de productes artesanals.Fira del sabó de Montgai

Una passarel·la de 36 metres unirà les

dues riberes del Noguera Ribagorçana
Abans que finalitzi l’any

estarà construïda la passa-
rel·la que ha d’unir les dues
riberes de la Noguera Riba-
gorçana, al congost del Sie-
gué, a l’embassament de Ca-
nelles, a través dels munici-
pis d’Àger (Montsec d’Ares)
i el de Viacamp (Montsec de
l’Estall). Amb aquesta inten-
ció treballen el Consorci del
Montsec i la comarca de la
Ribagorça aragonesa,  per
donar inici a les obres, de tres
mesos de durada.

La novetat d’enguany és que la fira introdueix el
discurs del reciclatge al certamen dedicat al sabó

El vicepresident del
Govern i president del
Consorci del Montsec,
Josep-Lluís Carod-Rovira,
acompanyat del conseller
de Governació i Adminis-
tracions Públiques, Jordi
Ausàs, va presidir el
passat dijous 1 d’abril,
l’acte de col·locació de la
primera pedra de la Casa
del Montsec, un centre
d’interpretació amb què
es pretén impulsar la
zona i dinamitzar-ne el
turisme. També hi va

participar l’alcalde d’Àger,
Lluís Ardiaca, i els
vicepresidents del
Consorci i delegats del
Govern a Lleida, Miquel
Pueyo, i de l’Alt Pirineu i
l’Aran, Víctor Orrit.

Ubicada al municipi
d’Àger, la Casa del
Montsec també acollirà la
seu del Consorci del
Montsec que des de la
seva constitució ocupa un
espai a l’Ajuntament del
poble.

Aquest equipament,
constarà de tres plantes i
tindrà una superfície útil
de 567 metres quadrats.
Per la seva construcció
rebrà 650.000 euros del
Departament de Gover-
nació i Administracions
Públiques, a través del
PUOSC del 2010.

Josep Lluís Carod-Rovira

col·loca la primera pedra de

la Casa del Montsec

Primera pedra de la Casa del Montsec

La Casa del Montsec
també acollirà la seu
del Consorci del
Montsec que fins ara
estava a l’Ajuntament

Reunió per la construcció de la passarel·la
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El consell de la Noguera presenta la

seva pàgina web de turisme al SITC

El dia 25 de març el
Consell Comarcal de la
Noguera va oferir una ses-
sió de presentació i des-
coberta de la comarca a
la seu del Centre Comar-
cal Lleidatà de Barcelona.

Aquesta sessió s’ins-
criu dins el marc de col·-

laboració del Consell Co-
marcal de la Noguera
amb el Patronat de Turis-
me de la Diputació de
Lleida per donar a conèi-
xer les terres de Ponent i
promocionar el turisme,
per alguns encara un gran
desconegut.

La Noguera presenta el seu

actiu turístic a Barcelona

Centre Comarcal Lleidatà de Barcelona

La Noguera al SITC

Un any més el Consell
Comarcal de la Noguera serà
present al Saló Internacional
de Turisme de Catalunya
(SITC), que tindrà lloc del 15
al 18 d’abril a Barcelona.

Enguany les novetats
són la nova pàgina web
(www.nogueraturisme.cat), i
els olis «Oliveres Trobades»
(www.oliverestrobades.com).

A més del nou disseny,
la renovació tecnològica i
l’ampliació dels continguts,
la pàgina web inclou dos
vídeos promocionals de la
comarca i del turisme actiu
que s’hi pot practicar.

Com a punt fort per als
practicants de BTT, és que
es poden descarregar els
tracks GPS de les dinou
rutes que ofereix el Centre
de BTT del Montsec-La
Noguera.

La pàgina web, www.nogueraturisme.cat, inclou dos
videos promocionals de la comarca de la Noguera i
del turisme actiu que s’hi pot practicar
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El Teatre presenta el nou cicle de

primavera, amb màgia, teatre i música
Amb el Festival Interna-

cional de Màgia de Balaguer
del proper cap de setmana
del 17 i 18 d’abril, comença
el Cicle de Primavera al Tea-
tre Municipal.

El diumenge 2 de maig
arriba l’obra  “L’Auca del se-
nyor Esteve” de Santiago
Rusiñol, a càrrec del Teatre
Nacional de Catalunya, sota
la direcció de Carme
Portaceli i interpretada per
David Bagés, Manel Barceló,
Neus Bernaus, Gabriela Flo-
res, Carme González, Llorenç
González, Albert Pérez,
Montse Pérez, Boris Ruiz,
Cristina Sirvent. Músics:
Miquel Ángel Cordero,

La Companyia de Co-
mèdies Crisi Perpètua
presenta, amb caràcter
d’estrena «La saga
Frankenstein» de Franz
Adler.

Una revisió còmica

del mite del monstre cre-
at per  Mary Shelly.  L’obra
és un «divertimento» que
no té més intenció que fer
passar una bona estona al
públic. És un espectacle
que està recomanat per a
totes les edats.

És una novetat en el
teatre habitual de la Crisi
Perpètua, tant pel text, i la
seva intenció, com pel que
fa a la maquinària escèni-
ca  i la música. Un espec-
tacle molt recomanable i
entretingut.

Crisi Perpètua presenta l’obra

“La saga Frankenstein” al

Teatre Municipal de Balaguer

La saga Frankenstein

La representació
tindrà lloc aquest
diumenge 11 d’abril, a
les 7 de la tarda, al
Teatre Municipal

L’Auca del senyor Esteve

Anton Jarl, Dani Nel·lo, Jordi
Prats i Francisco Suárez.

El cicle de primavera del
municipal, el tancarà el Cor

de Cambra del Palau de la
Música Catalana, el diumen-
ge 6 de juny, a les 7 de la tar-
da.

El proper 25 d’abril, Balaguer celebra

la consulta per la independència
El proper 25 d’abril,

Balaguer celebrarà la consul-
ta sobre la independència de
Catalunya, organitzada per
“Balaguer Decideix”, amb di-
ferents taules electorals dis-
tribuïdes per diferents locals
de la ciutat.

Els balaguerins que no
siguin a Balaguer el dia 25
d’abril poden votar a través
del vot anticipat. La Junta
Electoral ha habilitat uns
fedataris que recullen el vot
totes les tardes al local del
carrer la Banqueta 3. A part
hi ha una taula de recollida
de vot anticipat tots els dis-
sabtes al matí al mercat, i du-
rant tot el dia de Sant Jordi.Balaguer

Els que no puguin votar el dia 25 d’abril, ho poden
fer en dies anteriors i el Dia de Sant Jordi



12>> C U L T U R A

Novetats literàries d’autors

balaguerins per aquest Sant Jordi 2010

Miquel Trilla presenta
el seu segon llibre de
poesia, el proper 16 d’abril
a partir de les 8 de la tarda,
a la Sala d’Actes de
l’Ajuntament de Balaguer.

Sota el títol “De calius
finals”, el llibre de 160
pàgines, amb portada i
il·lustracions del pintor
Antoni Collado, és un
poemari molt més extens
que el primer llibre de
l’autor, amb pròleg de
l’escriptor Josep Borrell.

Per a Miquel Trilla, la
poesia és una qüestió de
paraula, el verb fet carn,
però també una qüestió
d’actitud. El poeta és aquell
qui sap captar, des de
l’acceptació més noble de
l’esperit de la paraula viva
maragalliana, les essèn-
cies, la màgia, les virtuts
capitals de l’existència....

De calius finals

Autor: Miquel Trilla

Gènere: Poesía

Brots de pi

Autor: Ermengol Donisa

Gènere: Narrativa

Compositors i costumari

musical de Balaguer

Autor: Francesc Amorós

El rector de les
Avellanes i Tartareu, que
havia estat professor de
l’Institut Ciutat de
Balaguer, Ermengol
Donisa, ha publicat un
llibre sobre la vida dels
pobles de muntanya,
amb el títol de “Brots de
pi”.

Persones, fets i coses
del Pirineu que no
tornaran mai més.

Aquest llibre està
editat per Pagès Editors i
la seva presentació tindrà
lloc el proper 20 d’abril a
partir de les 8 del vespre,
a la Sala d’Actes de
l’Ajuntament de Balaguer.

Les il·lustracions del
llibre d’Ermengol Donisa
són obra de Josep Plana,
professor de dibuix del
col·legi dels jesuïtes de
Raïmat.

Recull on podem
trobar tots aquells compo-
sitors i obres musicals
que, d’alguna manera, han
tingut un vincle amb
Balaguer. Aquest llibre és
un acurat testimoni, des
del segle XVIII i fins
l’actualitat, de la música en
la nostra ciutat.

La primera part conté  la
biografia  de cadascun dels
compositors, així com una
relació de les seves obres.

En la segona part hi
trobem un recull dels
costums musicals de
Balaguer, la majoria dels
quals només resten en la
memòria dels més grans.
El llibre presenta també
alguns testimonis gràfics
entre els que cal destacar
cinc dibuixos en aquarel·la
sobre paper del pintor
balaguerí Josep Ma Llobet.

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

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

100 moments

Autor: Rafel Santapau

Gènere: Crítica
sarcàstica

Catàleg de la

col·lecció de materials

andalusins del Museu

de la Noguera

Dissabte 17 d’abril a
les 7 de la tarda  a la Sala
d’actes de l’Ajuntament
de Balaguer,  presentació
del llibre «100 moments»
de Rafel Santapau. 100
articles publicats entre
l’any 2007 i 2009 a La
Manyana i al bloc de
Vilaweb de l’autor. 100
comentaris sobre actua-
litat política, laboral i
social. 100 reflexions
sobre la societat que
estem vivint. No són
políticament correctes, la
majoria, però tots tenen
la gota d’humor àcid que
caracteritza l’autor. Un
retrat, possiblement
teatral, de personatges,
situacions i esdeveni-
ments que han marcat
aquesta època. Un llibre,
malgrat tot, profitós
perquè dóna arguments.

Catalogació de les 125
peces més representatives
de la col·lecció d’època
andalusina  (segles VIII-
XII) del Museu de la
Noguera: atuells de
ceràmica, joies, armes,
monedes... tots aquests
elements procedeixen
majoritàriament dels
jaciments arqueològics de
la ciutat de Balaguer i que
constitueixen un dels
conjunts de l’època més
importants de la península
Ibèrica i únic a Catalunya.

La catalogació de les
peces, realitzada en part
pels tècnics del Museu de
la Noguera, està precedida
per diversos articles
realitzats per arqueòlegs i
especialistes encapçalats
pel Dr. Philippe Sénac de
la Universitat de Toulouse
– Le Mirail.

Durant aquest mes d’abril, un total de 5 nous llibres
d’autors balaguerins veuran la llum, com a novetats
per la Diada de Sant Jordi

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

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

Gènere: Costumari
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Els llibres i les roses tornaran a ser els

protagonistes de la festa de Sant Jordi
La Plaça del Mercadal i

els diferents carrers comer-
cials de Balaguer seran l’es-
cenari, un any més, del mer-
cat de llibres i roses de Sant
Jordi, el proper divendres 23
d’abril, festivitat de Sant
Jordi.

Paral·lelament a partir de
les 6 de la tarda, el Consell
Comarcal serà l’escenari del
lliurament dels premis d’au-
ques en el que hi participen
tots els centres escolars de
la comarca de la Noguera,
mentre que a partir de les 7
de la tarda, i a la Sala d’Ac-
tes de l’Ajuntament de
Balaguer, es lliuraran els pre-
mis als participants al Con-
curs literari Sant Jordi, entre
els alumnes dels diferents
centres escolars de la ciutat
de Balaguer.Parades de llibres i roses

El Consell comarcal i l’Ajuntament organitzen
diferents premis d’auques i literaris entre els
escolars de Balaguer i la comarca de la Noguera

Un any més, els escrip-
tors i editorials esperen
aquestes dates per presen-
tar les seves noves obres i
les novetats editorials, per
aprofitar l’augment de ven-
des de llibres que es produ-
eix el dia de Sant Jordi.

Els autors anomenats
mediàtics seran, novament,
els líders en vendes de lli-
bres, a més dels escriptors

locals, que enguany han pre-
sentat fins a sis llibres.

Rafel Molina, Amor
Montoliu, Francesc Amorós,
Miquel Trilla, Mossèn
Donisa i la nova guia del
Museu Comarcal de la No-
guera, seran els autors de
novetats que es troben en-
tre els llibres que podem ad-
quirir per aquest Sant Jordi
2010.

Mercat de llibres per Sant Jordi al Mercadal i al Passeig
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Classificació

Tercera Divisió

1. Hospitalet ............. 72

2. Reus ...................... 67

3. Santboià ................ 58

4. Prat ........................ 56

5. Cornellà ................ 53

6. Europa ................... 51

7. Manlleu ................. 50

8. Amposta ............... 46

9. Balaguer .............. 43

10. Llagostera .......... 43

11. Castelldefels ...... 40

12. Cassà .................. 36

13. Palamós .............. 36

14. Vilanova .............. 36

15. Benavent ............ 35

16. Pobla mafumet .. 33

17. Premià ................ 32

18. Rapitenca ........... 30

19. Blanes ................. 27

20. Olesa ................... 22

Propers encontres

11/04/2010 --  17h

Camp de Balaguer

Balaguer| Rapitenca
-------------------------------------

14/04/2010  --  20h
Camp Municipal

Castelldefels

Castelldefels| Balaguer

Golejadors del

C.F. Balaguer

1. Genís Soldevila 12
2. Ermengol Graus 9
3. Carlos Romero .. 4
4. Iban Parra ........... 4
5. J. Campabadal .. 4
6. Josep Figueres .. 3
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

Un gol de Josep
Figueres al minut 33 de
la primera part, dona-
va l’avantatge al
Balaguer a Premià.

Però a manca de
deu minuts per la con-
clusió del partit, els lo-
cals aconseguien el
gol de l’empat que ser-
via per a que el
Balaguer s’emportés
un punt de la seva visi-
ta a la comarca del
Maresme.

Josep Figueres

El Balaguer suma un punt en els dos

darrers partits davant Blanes i Premià

FUTBOL>> Els locals
rebran a la Rapitenca el
proper diumenge, i
viatjaran a Castelldefels
per assegurar-se la
permanència

28/03/2010

BALAGUER 1
BLANES 2

El Balaguer només ha
aconseguit sumar un punt
en els dos partits que ha ju-
gat la darrera quinzena. Els
balaguerins van perdre
sorpresivament davant el

car en els primers minuts de
partit, i sense fer gran cosa
més va mantenir el resultat
fins ben entrada la segona
part, en que el Blanes va
ampliar el marcador en un
contracop. Només a manca
de 5 minuts pel final, els ba-
laguerins van escurçar dife-
rències, però la reacció no va
ser suficient per poder em-
patar el partit.

D’altra banda, el passat
divendres van visitar el camp
del Premià on van treure un
punt, a l’empatar a un gol
amb l’equip del Maresme.
Figueres va avançar el seu
equip al minut 33 de la pri-
mera part, però els locals
aconseguien empatar el par-
tit al minut 80.

Aquest proper diumen-

Blanes, en un mal partit dels
locals que van estar molt
tous en defensa ,mentre que
en atac, cadascú va fer la
guerra pel seu compte. El
Blanes va aconseguir mar-

Genís lluitant una pilota

02/04/2010

PREMIÀ 1
BALAGUER 1

Ramon en una jugada d’atac dels balaguerins

ge el Balaguer rebrà a la
Rapitenca i el proper dime-
cres viatjarà a Castelldefels.

L’equip de Lluís Elcacho
necessita sumar 3 o 4 punts
més, per assolir la perma-
nència matemàticament i
quedar-se a tercera.
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BÀSQUET>> L’equip
del Balaguer Salud
Automoció, va realitzar
una segona part per obli-
dar contra el que era un
rival directe per la lluita per
aconseguir jugar la pro-
moció de descens amb
factor pista a favor.

Oportunitat perduda
per un Balaguer que torna
a acabar un partit amb la
sensació de que es podia
haver guanyat.

Tan sols començar el
matx el Balaguer es va
posar per davant al
marcador, gràcies al seu
joc interior. A partir
d’aquí, tot i agafar una
renta de 8 punts a favor,
els balaguerins van anar
veient com els jugadors
del Claret anaven

remuntant punts fins
arribar al 38-38 a la mitja
part.

Un tercer quart molt
fluix en atac dels
Balaguerins, 13-6, i uns
primers minuts de l’últim
quart de poca intensitat
defensiva va propiciar que
els locals es distanciessin
al marcador, 63-54. Però
els Balaguerins amb un
parcial de 0-6 van posar-
se a 3 punts de diferència,
63-60 a falta de 2 minuts
per acabar el matx.

Però quan semblava
que el Balaguer aconse-
guiria remuntar, 3 errors
defensius consecutius
dels balaguerins van
donar la victòria als locals
per una diferència de 10
punts, 74-64.

El C.B. Balaguer perd a la pista

del Claret per 74-64 en un

mal partit dels balaguerins

Club Bàsquet Balaguer

El Cristec-Balaguer guanya a la pista

de l’Olímpic La Floresta i ja és tercer

El Cristec Balaguer gua-
nya a la pista de l’Olímpic La
Floresta, per 3 gols a 5,  en
partit corresponent a la 22a
jornada de la Nacional B.

Meritòria victòria dels
balaguerins que sobre-
passen l’Olímpic a la
classificació i es situen de
nou en la tercera posició de
la mateixa després
d’encadenar 3 victòries
consecutives.

Els homes de Jaume
Canal van sortir amb les
idees molt clares i amb
molta efectivitat atacant, el
qual va propiciar que dos
gols de Sàmper i un de

Víctor sorprenguessin
d’inici els barcelonins (0-3,
min. 5). L’ Olímpic, malgrat
retallar diferències al minut
6, no es va trobar en cap
moment còmode a la pista i
sense crear gaires
problemes a l’ordenada
defensa del Cristec, arribant-
se al descans amb el parcial
de 1 gols a 3.

Samper jugant l’esfèric

A l’inici del segon
període va continuar el
mateix guió, els balaguerins
ben assentats damunt el
parquet i un Floresta força
imprecís en la circulació.
Sàmper, protagonista
golejador del Cristec, va
aprofitar una de les
múltiples contres de les que
va disposar el conjunt de La
Noguera per ampliar
diferències (1-4, min. 31), la
qual cosa va obligar els
locals a jugar-se-la de 5. Els
de casa, bolcats en atac, van
reduïr diferències fins al 3 a
4 quan encara restaven 2
minuts per a la conclusió,
però un espectacular gol de
Moha des de 35 metres va
sentenciar una merescuda
victòria balaguerina que els
situa de nou en la lluita pels
llocs de privilegi de la
classificació d’ un igualat
campionat.

Cristec

FUTBOL SALA>> Els
balaguerins guanyen per
3-5 davant un rival
directe i es consoliden a
dalt de la classificació
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Balaguer participa activament en el

Dia Mundial de l’Activitat Física

El passat dimarts 6
d’abril, una cinquantena de
veïns de Balaguer van parti-
cipar a la jornada del Dia
Mundial de l’Activitat Física,
una iniciativa promoguda
per la Secretaria General de
l’Esport de la Generalitat de
Catalunya, amb la col·-
laboració de la regidoria
d’Esports de l’Ajuntament
de Balaguer i l’Àrea de Salut

del CAP de Balaguer.
Els participants van reu-

nir-se a la Plaça del Merca-
dal, i després de fer els esti-
raments necessaris van fer

Dia Mundial de l’Activitat Física

una caminada pels diferents
carrers de la ciutat, per tal de
promoure l’exercici físic
com una eina per prevenir
malalties.

50 joves inscrits a la

Setmana d’esport X-Trem
Arribada la Setmana

Santa, la regidoria d’esports
de l’ajuntament ha continu-
at amb les activitats de cara
als més joves.

Per la present edició, les
inscripcions van cobrir el lí-
mit d’inscrits, amb un mà-
xim de 50 participants, i que
ha permès superar el regis-
tre d’inscrits de les darreres
edicions.

De dilluns a dijous, els
nois i noies han realitzat

diferents activitats es-
portives, que s’han portat  a
terme en base al programa
establert; BTT, activitats
d’aigua, esports col·lectius,
activitats al medi natural,...

La diversitat en les
activitats i la necessitat de
noves activitats de lleure
entre els més joves,
permeten  cobrir un espai de
vacances que garanteix una
pràctica lúdica i esportiva
durant aquest dies festius.

Una cinquantena de
balaguerins van
sumar-se a la iniciativa
promoguda per la
Secretaria de l’Esport

El mes d’abril,
Balaguer acollirà dos
campionats de gimnàsti-
ca rítmica.

Aquest diumenge 11
d’abril, el pavelló munici-
pal tindrà la 2a fase indi-
vidual del Campionat de
Catalunya en Edat Esco-
lar amb participants de
les províncies de Lleida i
Tarragona, amb els nivells
1, 2 i 3.

Donada la importàn-
cia de la competició, es
preveu gaudir d’un excel·-

lent nivell de totes les par-
ticipants, i en especial de
les locals del Club Rítmi-
ca Balaguer.

El proper diumenge
18 d’abril, es celebrarà la
4a edició del trofeu de
gimnàstica rítmica Ciutat
de Balaguer. Des de les
10:30 hores el pavelló
municipal acollirà una
competició on noies des
de els 4 anys fins als 14
anys d’arreu de la
província, de clubs com el
Sicoris de Lleida,
Castellserà, Tàrrega,
Mollerussa i les locals de
Balaguer, faran d’aquest
esport la principal
actuació esportiva del cap
de setmana.

Cal destacar també
les exhibicions  de funky i
hip-hop.

La gimnàstica rítmica,

protagonista esportiva

durant el mes d’abril

Gimnàstica Rítmica

La capital de la
Noguera acollirà
durant aquest mes
dos campionats de la
modalitat

Setmana d’esport X-Trem
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Amor Montoliu presenta el llibre

“Pasión por el futbol” el 9 d’abril
Aquest divendres 9

d’abril, la Sala d’Actes de
l’Ajuntament de Balaguer
acollirà la presentació del lli-
bre “Pasión por el futbol”
d’Amor Montoliu, a càrrec
del periodista esportiu Axel
Torres, i amb la presència de
Miquel Aguilà, Juanjo
Tenorio, Carlos Galiano i
Joan Bové.

El llibre és un homenat-
ge al fill de l’autora, l’ex-fut-
bolista i entrenador Robert
Martínez, actual manager
del Wigan Athletic de la
Premier anglesa.

Robert Martínez, format
al futbol base del Reial
Saragossa, va fitxar pel

Wigan Athletic l’any 1995,
després de jugar una tempo-
rada al C.F. Balaguer. Des-
prés de jugar en diversos

equips de la lliga anglesa,
Robert ha estat entrenador
del Swansea i actualment
del Wigan.

E S P O R T S

Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 973 448 332

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER

Tel. 973 450 808
Mòbil 617 917 841

BALAGUER

Els nedadors balaguerins fan un bon

paper al Trofeu de Mollerussa
Bons resultats en el tro-

feu de Mollerussa i a la lliga
catalana aleví realitzat aquest
cap de setmana a les instal·-
lacions de CN Mollerussa.

Com a resultats mes
destacats trobem en
categoria prebenjamí la
nedadora Sara Puigarnau va
aconseguir la segona
posició en els 50 lliures i en
Joan Bonet també segon en
la mateixa prova, en benjamí
tenim a l’Emma Garcia
tercera en els 50 lliures,  en
categoria aleví en Pere
Barbosa primer, l’Arnau
Gracia tercer i en Nil Profitós
quart també en la mateixa
prova.Joves nedadors balaguerins

NATACIÓ>> Gran demostració dels més joves del
club a Mollerussa i a la lliga catalana aleví

Robert Martínez

El proper estiu el Club
d’Escacs Balaguer es tor-
narà a aventurar en la gran
tasca d’organitzar un dels
tornejos amb més ressò
internacional de l’Estat
Espanyol, el 15è Obert In-
ternacional d’Escacs
«Ciutat de Balaguer».

Aquests darrers anys,
el torneig s’ha mantingut
dins de les primeres
posicions del Circuït
Català d’Oberts Interna-
cionals, fruit d’una gran
progressió en la qualitat

del torneig.
Un dels principals

objectius del torneig, al
qual sempre s’ha man-
tingut fidel, és el d’oferir
als joves escaquistes de
les nostres terres, la
possibilitat de practicar
aquest joc amb jugadors
d’àmbit internacional, i
així, poder enriquir-se
amb nous valors i
coneixements.

Del 19 al 27 de juliol es
durà a terme la quinzena
edició d’aquest torneig, i
com ja és freqüent
aquests últims anys,
aquest campionat
comptarà tant amb
jugadors professionals
dels cinc continents així
com amb jugadors ja
consolidats a nivell català,
aportant un gran nivell.

El Club Escacs Balaguer ja

prepara una nova edició de

l’Open Internacional d’Escacs

Open Internacional d’Escacs

ESCACS>>L’Open de
Balaguer és un dels
millors del Circuit
Català d’Oberts
internacionals
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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.

Informació de la consulta: el vot

anticipat garantirà l’anonimat
Balaguer Decideix

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

Un curt pròleg
C.G.A.

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

Fa uns dies que vam anar
a donar un volt per Madrid, i
vaig llegir al pany de darrera
de la carrosseria d’un auto-
bús, aquest suggeriment:
“Esto sólo lo arreglamos en-
tre todos.org”. Fi del pròleg.

Apreciat i desconegut

senyor.

Pot veure que li responc
ben aviat. Considero que ben
be s’ho mereix per l’atenció
que té amb mi, al confessar-
me que llegeix totes les me-
ves col·laboracions des de fa
molt de temps. Pel seu estil i
vocabulari dedueixo que ja
m’ha escrit altres vegades,
però anem a menys, altres ve-
gades fins i tot, ha ficat l’adre-
ça, en fi no té importància
doncs l’educació renga en
totes les línies, i podem dis-
crepar però res més.

Em diu que la meva visió
de l’avui polític és excessiva-
ment cínic i gens constructi-
va. Que vol que li digui, pot-
ser tinc quan escric un mal
dia. Sense abandonar aques-
ta possibilitat m’agradaria
que vostè m’hagués dit el
motiu per pensar d’una for-
ma diferent. En que es fona-
menta per ésser optimista,

de veritat, saber-ho potser em
faria feliç.

En cap moment he dit
que CiU pot arranjar-ho. Vaig
dir que la gent desitja un can-
vi, que es dóna per suposat
que els nois del Pujol donari-
en un altre caire al govern. I
que ni Maragall ni Montilla
reben la nota del Pujol. Els
primers que han afavorit
aquesta impressió és el trio,
en un dels seus sonats en-
certs. Per no marcar gaire les
diferències, miri amb quina
mesura es tracten. No patei-
xi entre ells no es faran mal,
de tan en tan, munten algun
espectacle per donar carnas-
sa i morbositat als seguidors
més fidels i pari de comptar.

Avui surt un amb la “cros-
ta” nacionalista, i demà un
altre dubtant de la satisfactò-
ria vida sexual de la Tarribes
(vagi a saber com està de ser-
vida la seva pròpia senyora,
em refereixo a la del Miguel
Ángel Martín). Això sí, parlem
de toros i decidim, que és una
cosa seriosa pel futur de
Catalunya. Tota classe de sa-
crifici ens l’encolomen a no-
saltres, mentrestant ells guar-
den els seus privilegis de tri-
bu, contactes i sous d’una
forma que els fa intocables.

Davant de qualsevol crítica es
tanquen dins les parets del
partit per protegir-se. I vostè
pot dir que ho veu d’una altra
forma, de veritat ho diu?, miri
és tan clar que enlluerna. Ara
Déu em guardi de fer un errat
judici de la seva vista. Tots
però que tots es desviuen per
fer Partit (que són ells) i no
País (que som tots), i ha de
venir un temps en que si vo-
len vertaderament la partici-
pació del poble moltes coses
han de canviar. Quan arribi
l’hora de conèixer el nou nat
Estatut, tots donen l’idea de
moure la societat civil i fer
força, amb mi que no hi comp-
tin, igualet, igualet com ara
en que un geni ens ha pogut
suggerir que tenim de
“arreglarlo entre todos”. Des-
prés de sentir la seva contí-
nua mofa, no permetré de
que m’impliquin.

Malgrat tot em pot creu-
re que l’admiració que sento
per vostè és ben sincera, si
de veritat es mou per uns sen-
timents autèntics i sense
ànim d’aprofitar-se’n.

La darrera part de la seva
carta no crec oportú respon-
dre-la, en primer lloc perquè
no vull donar testimoni, i en
segon lloc, perquè una pre-
gunta ja me la va fer el 3-4-09,
i no li vaig contestar al Groc
núm. 518.

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

Em pregunto, perquè els
que es varen comprometre
per passar a la democràcia, ja
que van assumir un repte per
anular la dictadura e imposar
la llibertat, que desitjàvem?
Crec que no els fem l’honor
que es mereixen.

Avui els escollits, donen
la impressió de no estar al
nivell de les circumstàncies

Democràcia
Francesc Cucurull Torra

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

que els ciutadans necessitem
socialment.

Cada ciutadà pensi com
pensi, hauria de respectar la
cordialitat, la llibertat ben
entesa i majorment el
respecte al pròxim.

Si els que ens representen
pensessin d’aquesta manera
la democràcia estaria molt
més entesa a tots els nivells.

Ni que tinguem llibertat
d’expressió, no es respecten
ni dialoguen, doncs el diàleg
ben entès i amb propòsit de
trobar solucions és essencial
i productiu.

Deixem d’anar tant pel
poder, i tinguem més
capacitat i criteri per acceptar
idees que puguin trobar
solucions, i passar del “jo” al
nosaltres, o més ben dit,
treballar amb equip.

Hem de confiar amb els
qui ens representen, amb
l’esperança que actuïn amb
plena consciència per poder
sortir com més aviat millor
d’aquesta crisi.

No perdem l’esperança.

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

Els electors que no es
trobin físicament a Balaguer
el dia 25 d’abril podran votar
a través del vot anticipat.
Aquest sistema també
facilitarà el dret a vot als
electors amb mobilitat
reduïda o que visquin en
indrets lluny dels col·legis
electorals. Finalment el vot
anticipat també garantirà
l’anonimat ja que permetrà
que es pugui exercir el dret a
vot sense necessitat de
desplaçar-se a un col·legi
durant la jornada electoral.

Per exercir el vot anticipat
la Comissió Organitzadora ha
habilitat un lloc permanent on
durant els quinze dies uns
fedataris recolliran el vot, i
que s’informarà oportu-
nament. Paral·lelament es
muntaran taules de recollida
de vot anticipat tant en
esdeveniments socials,
culturals i esportius, com en
instal·lacions sanitàries,
casals de gent gran i instituts
durant els quinze dies previs
a la votació. Finalment
qualsevol persona es pot
posar en contacte amb

l’organització i uns
fedataris es desplaçaran al
lloc i hora convinguts.

Aquests fedataris
custodiaran el vot
anticipat i facilitaran a
l’elector una papereta en
cada sentit, el sobre de la
votació, i un sobre més
gran on l’elector hi farà
constar el seu número del
carnet d’identitat. El vot
anticipat s’introduirà a la
urna quan s’hagin tancat
els col·legis electorals. I
abans es comprovarà
informàticament pel
número de carnet si
l’elector ja ha votat
presencialment. En
aquest cas el vot anticipat
es destruirà.

Tot el procés serà
controlat per observadors
que garantiran la
confidencialitat i llibertat
del vot.

Si vols participar en
una taula de recollida de
vot anticipat posa’t en
contacte amb la Comissió
Organitzadora a través del
www.balaguerdecideix.cat

Estimats balaguerins.
Us escrivim tant sols
quatre ratlles per comu-
nicar-vos que el grup
d’havaneres «L’or de la
Noguera» pertanyent a
l’associació de gent gran
«La Noguera» del casal
de Balaguer ha deixat
d’existir com a tal, per la
qual cosa, la majoria
d’excomponents del
grup vam formar el pas-

sat mes de febrer una nova
associació anomenada «As-
sociació Vent de Ponent», i
per tant, el grup continuarà
cantant i difonent la seva
música arreu on vagi, amb
lletres de tant bons compo-
sitors d’havaneres i d’altres
que hem pogut adaptar al
nostre repertori. Us donem
les gràcies per les sempre
caloroses rebudes.
-------------------------------------------------

Grup d’havaneres Vent de Ponent
Associació Vent de Ponent

--------------------------------------------------------------------------------------------------
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El passat 13 de setembre, a
Arenys de Munt se celebrava la
primera consulta popular sobre
la independència, organitzada
per entitats del municipi. A partir
d’aquella experiència, en molts
pobles s’han anat organitzant
comissions locals. Així, s’ha
pogut votar en diversos llocs
tant el 13 de desembre com el
28 de febrer, en el marc de les
diferents onades previstes dins
d’una mateixa consulta nacional
sobre la independència de
Catalunya. A la nostra ciutat, el
passat mes d’octubre es va crear
Balaguer Decideix. Des de
llavors s’ha treballat per
organitzar amb èxit la consulta
el pròxim 25 d’abril.

Des de Convergència
Democràtica de Catalunya de

Sí a Catalunya
CDC- Balaguer

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

Balaguer entenem que
aquest procés participatiu és
molt positiu pel país i per tant
hi donem suport d’una
manera clara. Pensem que és
positiu que en un moment de
desafecció política en un
moment en què els partits
potser no hem sabut estar a
l’alçada de les circumstàncies
(tot i que caldria analitzar
l’actuació i coherència de
cadascun d’ells), la ciutadania
s’organitzi i prengui la
iniciativa.

Al llarg dels darrers anys
s’han accentuat els
problemes crònics de relació
amb Espanya i això ha
provocat irritació i com a
conseqüència un augment
del nombre de persones que
pensem que el nostre país ha
d’assolir cotes més altes de
sobirania. A Convergència
creiem que aquest procés ha
de ser gradual, que hem

Molts carrers i places que ara
gaudim o «patim» es van
planificar quan encara no teníem
democràcia o bé són el resultat
d’una adaptació molt condi-
cionada per les trames urbanes
pre-existents.
     En els últims trenta anys en
molts pobles i ciutats s’han
planificat barris sencers amb
diversos resultats; però quan
parlem de resultat, massa sovint
ho associem a l’aspecte que ens
causa quan passegem per un
indret, però el més important a
l’hora de planificar un barri
hauria de ser l’orientació dels
edificis i això ve determinat per
la posició dels carrers. Un edifici
ben orientat pot gaudir d’un
important estalvi energètic
especialment a l’hivern però
també a l’estiu.

Els habitatges, a la nostra
latitud, només tenen una
orientació òptima. Aquesta
orientació és la que permet tenir
la màxima superfície en façana
sud, amb bones finestres i
balcons.

A l’hivern, en un edifici amb
façana sud, hi toca el sol des de
que neix fins que es pon, i com
que va molt baix, els rajos de sol
entren fins al fons de les

dependències. En dies de sol,
encara que la temperatura
exterior estigui per sota de 0
graus, a l’interior podem estar
a una temperatura òptima, i
gratuïta. A més si aquesta
façana té un sistema passiu
de captació de calories a la
nit també podem estar a una
temperatura confortable.

En canvi a l’estiu, al matí
els rajos horitzontals entren
per les finestres de la façana
nord, però quan el sol està
més alt i dóna més calor ja
no toca a la façana nord. Al
migdia és quan toca a la
façana sud, però des d’una
verticalitat tal, que només que
tinguem el voladís d’un balcó
a sobre de les finestres, ja no
entrarà el sol a l’interior. Quan
va avançant la tarda només
toca a la façana oest, on és
millor que no hi hagi cap
finestra. Els últims rajos de la
tarda tornen a tocar a la
façana nord, però igual que
al matí, donen vida i alegria i
ja no tenen ni força ni temps
per donar calor.

Tenim assumit que és
molt important l’aïllament
tèrmic, però si hi sumem una
bona orientació, els resultats

Urbanisme i arquitectura
Grup Balguera

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

es multiplicarien. Si a l’estiu
només ventilem a la nit, la
fresca queda capturada a
l’interior. La bona temperatura
nocturna la podem mantenir
durant el dia, i no ens cal
posar aire condicionat.

BalGuera, grup d’opinió
multi-disciplinar, vol
col·laborar per impulsar
modificacions en el planeja-
ment de projectes que «grà-
cies» a la crisi hagin quedat
aturats. Per exemple en els
terrenys «d’INPACSA»  els
primers beneficiats foren els
propietaris, ja que un projecte
que recollís les premisses
que indiquem, imprimiria un
segell de qualitat . Els nous
habitants d’aquesta zona
gaudirien d’uns avantatges a
perpetuïtat. El projecte de la
zona «d’INPACSA» és
absolutament millor que la
trama urbana  entre el riu i la
via del tren; però el projecte
urbanístic integral més gran
que mai s’ha projectat a
Balaguer adoleix en molts
punts de l’orientació
adequada per un òptim
aprofitament de la energia
solar directa.

Als projectistes d’espais
urbans se’ls en va la mà cap a
l’espectacularitat sense tenir
en compte la sostenibilitat,
concepte nou, que emprem
molt i practiquem poc.

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
Amanyagant l’esma
de pur instint,
sense voler,
sense fer expressament res,
com si fos acte réflex,
mimant el gest però
amb volguda tendresa,
una pulsió extranya,
tria el pensament.
Entra la finesa
d’una cosa bona,
o potser dolenta,
de la gent i tot.
Però torna cap al terra col·loquial,
al farcell de sempre,
al valor real de com aquí es pesa.
Al tuf de la vanaglòria,
de la vanitat.
On és la veritat?
Només de vegades
fa servir la força
contra circumstàncies.
Només,
si l’instint és noble.

d’anar avançant a base de
forjar grans majories. Però
això no ha d’evitar el fet
d’afrontar amb serenitat
debats com el que es planteja
el pròxim 25 d’abril a les
urnes. Així ho vam votar en la
moció a favor de la consulta
que es va presentar al Ple de
l’Ajuntament i així ho vam
expressar en el debat
organitzat per la plataforma,
amb la participació de
diferents grups polítics (amb
l’absència, cal dir-ho, del
partit que governa la ciutat i
el país). Per tot això, des de
CDC fem una crida a la
ciutadania de Balaguer a
participar activament com a
voluntaris i com a votants en
la jornada històrica que
s’esdevindrà a la ciutat i fem
una crida a favor del sí a la
plena sobirania de Catalunya.
Si sumem, podem.
------------------------------------------------

Volem fer una crida a
tothom de Balaguer a
anar a votar el dia 25, i
votar a favor del SÍ. Un SÍ
per acabar amb l’espoli
fiscal d’Espanya vers
Catalunya, que és de 60
milions d’euros cada dia.
Si fem números, això vol
dir que amb 25 dies sense
ser d’Espanya en
tindríem prou per pagar
el Canal Segarra-
Garrigues, amb 12 dies
pagaríem el desdo-
blament de l’Eix Trans-
versal i amb dos dies
construiríem l’Aeroport
d’Alguaire. Amb el que
ens costa cada dia ser
d’Espanya es podria
construir 8 residències
per a la gent gran, 15
escoles, o un hospital.

Reagrupament de la Noguera

amb la consulta del 25A
Reagrupament de la Noguera

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

Que Catalunya
tingui un estat propi
només depèn de
nosaltres, i és molt
senzill: només cal que
ho aprovem la majoria
de ciutadans a les urnes,
i la majoria de diputats
al Parlament. Amb la
meitat més un. No cal
res més. Us convidem
al míting de campanya
que farem el dilluns 19
d’abril a les 9 del vespre
a la Sala d’Actes de
l’Ajuntament de
Balaguer. Hi inter-
vindran la Rut Carandell
i el Carles Móra, alcalde
d’Arenys i impulsor de
la primera consulta. Hi
sou tots convidats.

----------------------------------------
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Les Avellanes-Santa Linya organitza la

conferència “Roncar és perillós”
Des de fa anys, al Mo-

nestir de Les Avellanes, es
van realitzant Jornades so-
bre el Son. A l’acabar les jor-
nades, d’enguany, es va rea-
litzar una xerrada a Les Ave-
llanes sobre “Roncar és pe-
rillós”, realitzada pels neurò-
legs, Doctor Santamaria de
l’Hospital Clínic de Barcelona
i la Doctora Pujol de l’Hos-
pital Santa Maria de Lleida.

En aquesta xerrada, hi va-
ren assistir una vintena de
veïns i es va fer una explica-
ció de les diverses causes
que provoquen el roncar i la
seva implicació en la salut
de les persones, molt impor-
tant pel seu benestar.Xerrada «Roncar és perillós» a Tartareu

El Bar Catalunya va sortejar una mona

de Pasqua entre tots els seus clients

Van assistir-hi una vintena de veïns a la xerrada
feta al poble de les Avellanes

Lliurament de la mona del Bar Catalunya

El passat dissabte 27
de març es va realitzar la
ja tradicional festa dels
alumnes que celebren el
25è aniversari de l’acaba-
ment dels seus estudis a
l’escola Gaspar de Porto-
là.

Els actes commemo-
ratius van començar a les
19 hores al centre
educatiu de la capital de
la Noguera, on es va
produïr l’emotiva trobada
dels ex-alumnes i
mestres, alguns dels

quals no s’havien vist en
els darrers 25 anys.

Els ex-alumnes i
professors van fer un
ampli recorregut per les
instal·lacions del centre
(molt renovades i millo-
rades, però amb l’estruc-
tura de fa 25 anys) i el
visionat d’una elaborada
presentació per recordar
aquells temps.  Vídeos,
fotografies i molts
records d’aquells anys 80.

Com no podia ser
d’una altra manera, el dia
va acabar amb un divertit
sopar de tots els ex-
alumnes presents a la
festa i els seus professors
i la festa posterior que va
servir per a que els
presents poguessin
compartir experiències
viscudes.

Trobada d’ex-alumnes de

Gaspar de Portolà, per

celebrar el 25 aniversari

25 aniversari d’ex-alumnes de Gaspar de Portolà

Van reunir-se el
passat 27 de març per
tal de commemorar el
25 aniversari de la
seva escolaritat

El Bar Catalunya, a la Pla-
ça del Mercadal, va lliurar
una gran mona de Pasqua,
després del sorteig efectuat
entre tots els seus clients.

Tots els clients havien
rebut diferents butlletes nu-
merades els dies anteriors al
sorteig, que va realitzar-se el
passat 27 de març.

La mona elaborada pel
mestre pastisser Pepe Daza
va ser lliurada de mans del
propietari del bar, Sebastián
Villa.

Laboratori

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

HORARI: diari de 9h a 11h.

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

Centre Mèdic Pere III

Av. Pere III, número 10, entresòl. Balaguer

Centre Mèdic Pere III

Av. Pere III, número 10, entresòl. Balaguer

Dr. Jaume Canal
Medicina General i mútues

Tel. 607 787 338

Visites:
dilluns, dimecres i divendres, de 17 a 20 h
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Vora mil persones assisteixen a les

diferents representacions de La Passió
L’onzena edició de l’es-

pectacle “Viu la Passió” va
celebrar-se durant aquesta
Setmana Santa, amb la par-
ticipació d’uns 300 figurants
que participaren en els dot-
ze quadres bíblics de la vida
i mort de Jesucrist.

El primer dia de repre-
sentacions, va ser el Diven-
dres Sant, la bona climato-
logia va fer que fossin més
de cinc-centes persones les
que assistien a les 4 repre-
sentacions exitoses de l’es-
pectacle, d’una hora i mitja
cadascuna, però la pluja del
dissabte i el vent i fred del
diumenge, van deslluïr una
mica les funcions, minvant
el nombre d’espectadors,
que en total han estat vora
un miler els que han passat
pel Castell Formós durantUna de les escenes d’enguany

L’espectacle “Viu La Passió”, dirigit per Miquel

Aige s’ha representat durant tres dies de Setmana

Santa al recinte del Castell Formós de Balaguer

els tres dies.
L’espectacle dirigit per

Miquel Aige representa els
dotze quadres de la vida i
mort de Jesús, començant
pel quadre del mercat, l’en-
trada a Jerusalem, la com-
pra de Judes, l’últim sopar,
la detenció de Jesús, el pro-
cés, la crucifixió, el davallar
de la creu, i la resurrecció. A
més dels actors i actrius cal

destacar la tasca de tota l’or-
ganització, els encarregats
dels decorats i del vestuari, i
els guies que durant els tres
dies han acompanyat tots els
visitants pel recorregut de
l’espectacle  des de l’espla-
nada de davant del Santuari
del Sant Crist i dins del re-
cinte del Castell Formós, on
es troben la major part dels
quadres.

“Un moment de l’entrada a Jerusalem”
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Anuncis breus classificats

IMMOBLES

-------------------------------------
ES LLOGA àtic a
Barcelona, 3 hab., cuina
independent, moblat,
prop del metro Pubilla
Cases (L5) i del tranbaix.
Preu: 660 e+despeses.
Raó telèfon: 605642959-
973108758-695582313.
-------------------------------------
ES TRASPASSA bar a
Balaguer, en ple funcio-
nament, c/Doctor Fle-
ming, 37. Interessats tru-
car al: 629476013.
-------------------------------------
SE ALQUILAN dos naves
de 200 y 400 m2 a la
Ràpita. Tel: 609939547.
-------------------------------------
ES TRASPASSA pub a
Balaguer, llicència disco-
teca. Abstenir-se
curioisis. Tel: 667476167.
-------------------------------------
VENC dúplex a l’Av. Paï-
sos Catalans, 150 m2, ter-
rassa, cuarto de 40 m2 al
costat. Vistes al riu. Opor-
tunitat única. Abstenir-se
curiosos. Interessats telf:
678954170-667476167.
-------------------------------------

ES VEN pisos de nova
construcció de 2-3 habi-
tacions, a l’Av. Països
Catalans.Raó telèfon:
973446011.
-------------------------------------
VENDA/LLOGUER de
pàrkings tancats al c/
Jaume Balmes, 11. Raó
telèfons: 973446161-
629310479.
-------------------------------------
ES LLOGA apartament
a Camarasa, moblat,
foc a terra i vistes al
riu. Lloguer de pàrking
tancat al c/ Sant Diego
California (Balaguer).
Interessats trucar als
telèfons:  973447752-
639920281.
--------------------------------
LOCAL COMERCIAL es
l loga,  a  l ’Av inguda
Pere III, 200 m2. Preu:
150 euros al mes. Raó:
973450407.
--------------------------------
ES LLOGUEN pàrkings a
l’edifici HP Sanahuja, 36.
Referència Cudós. Raó:
973450555 (demanar per
Montse).
-------------------------------------

ES LLOGA xalet a la Pi-
neda (Salou), 4 hab., 2
banys, reformat. Capa-
citat per a sis perso-
nes, 300 m2 de jardí,
pàrking, jacuzzi. Total-
ment equipat. Raó telè-
fon:  650031586  (Cal
Davi).
--------------------------------
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 apartament
moblat, al c/ Tarragona, 2
hab., calefacció, a/a, se-
gon pis amb ascensor.
Interessats trucar al telè-
fon: 973451371.
-------------------------------------

TREBALL

-------------------------------------
SE OFRECE chica para
cuidar gente mayor y
niños. Interesados llamar
al telf: 618108147.
-------------------------------------
CONSTRUCCIONS Ger-
mans Vidal. Teulades,
banys, comunitats, gran-
jes, magatzems i refor-
mes en general. Econò-
mic! Informació als telè-
fons: 973426180-
690921832.
-------------------------------------
ES NECESSITA  aprenen-
ta de perruqueria, amb
experiència. Es realitzarà
prova d’accès. Telèfon:
616729006.
-------------------------------------
SE OFRECE chica para
trabajos del hogar o cui-
dar ancianos. Telf:
667320122.
-------------------------------------
GRUP D’AUTOMOCIÓ,
precisa comercial, amb
Batxillerat o FP, major de
21 anys. Interessats trucar
al 973443417 (preguntar
per Sr. Xavi).
-------------------------------------

VARIS

-------------------------------------
ES BUSCA baixista i ba-
teria “estil hard-rock”. In-
teressats trucar al
690189081.
-------------------------------------
VENC grua nova, amb ar-
nès i comandament per
persones amb depen-
dència. Molt útil per pis.
Raó: 661765449.
-------------------------------------
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
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
Per posar anuncis en
aquesta secció, demaneu
informació a les nostres
oficines situades al c/
Sant Lluís, 36-38 altell, 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 8 d’abril a les 8 de la tarda del 15 d’abril SALA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De les 8 de la tarda del 15 d’abril a les 8 de la tarda del 22 d’abril MARCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De les 8 de la tarda del 22 d’abril a les 8 de la tarda del  29 d’abril ALDAVÓ

Comunitats | Pàrquings | Oficicines
Establiments comercials | Col·legis

Bancs | Naus industrials
Neteges fi d�obra

Neteges en general
Vidres | Rètols

Neteja de catifes i moquetes
Poliment i abrillantament de terra

DEMANI�NS PRESSUPOST
al: 687 509 546

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
06.10 BARCELONA feiners

07.55 “ diari

18.58 “ diumenges

19.55 " diari

06.10 TÀRREGA feiners

07.10 " feiners

12.00 " feiners

15.00 " de dill. a div. feiners

18.58 " diumenges

19.30 " feiners

05.55 LLEIDA de dill. a div. feiners

06.55 " de dill. a div. feiners

07.45 " feiners

07.48 " feiners

07.55 " dim, dime, diven.

08.00 “ dill., dij., diven.

09.15 “ feiners

10.45 " diumenge

13.30 “ de dill. a div. feiners

13.59 “ feiners

15.18 “ de dill. a div. feiners

18.05 “ feiners

09.50 SEU D'UR-PUIGERDÀ feiners

16.35 “ diari

13.35 SOLSONA dill,dima,dij,div. feiners

09.50 PONTS diari

12.30 “ de dill. a div. feiners

13.35 “ de dill. a div. feiners

SORTIDES ARRIBADES

BALAGUER LLEIDA

06.20 (1) 06.49

08.00 08.30

09.50 10.19

12.25 12.54

14.16 14.46

16.00 16.29

18.30 18.59

19.25 19.55

Horari de trens

Horari d’autobusos

(1) Només circula de dilluns a divendres feiners.

(2) Tren directe entre Lleida i Balaguer.

BALAGUER LA POBLA

09.39 11.00

14.19 15.40

20.59 22.20

SORTIDES ARRIBADES

LLEIDA BALAGUER

05.50 (1)(2) 06.13

07.15 07.44

09.10 09.39

11.45 12.14

13.45 14.14

15.15 15.44

17.50 18.19

20.30 20.59

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
16.35 PONTS diari

18.30 “ de dill. a div. feiners

19.50 “ de dill. a div. feiners

17.21 ESTERRI D'ÀNEU feiners

07.00 AGRAMUNT de dill. a div. feiners

13.17 “ feiners

18.30 “ feiners

18.58 “ diumenge

19.47 “ de dill. a div.

07.00 ÀGER feiners

09.48 “ feiners

14.00 “ feiners

17.00 “ dill., dima., dij.

11.05 LES Diari

18.05 “ Diari

SORT. LLEIDA-BALAGUER CALENDARI
09.10 feiners

09.15 diari

11.00 feiners

12.30 feiners

13.00 de dill. a div. feiners

15.00 de dill. a div. feiners

16.00 diari

16.45 feiners

18.30 de dill. a div. feiners

19.00 de dill. a div. feiners

20.01 de dill. a div. feiners

21.51 de dill. a div. feiners

LLEIDA LA POBLA

09.10 11.00

13.45 15.40

20.30 22.20

OPORTUNITAT ÚNICA
Venc pis dúplex a l’Av. Països Catalans,

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

Interessats trucar als telèfons: 678954170-667476167
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