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Comença un nou any, que estarà, sens dubte, marcat
per la maleïda crisi económica, per la que, segons sembla,
ningú en té la solució clara. Fent una mica d’història, veiem
que les economies que han seguit polítiques que
fomentaven la bombolla immobiliària han estat les més
vulnerables a la crisi. Així, un factor essencial en la formació
de la bombolla immobiliària són el diner barat i abundant,  a
causa dels baixos tipus d’interès. Però això per ell mateix
no produeix la crisi.

En aquest sentit, aquí es va gestar un clima d’especulació
des de les promotores als simples ciutadans que veient
una oportunitat de fer diner fàcil, tot això sabent que
l’endeutament elevat és una conducta de risc molt
desaconsellable. Als factors anteriors s’afegia que els bancs
i caixes competien per satisfer tant la demanda hipotecària
de les famílies com la demanda de crèdit de les
immobiliàries.

Un altre ingredient del desastre és que com les
comunitats autònomes i els ajuntaments tenen la major
part de les competències en urbanisme es pot pensar per
això que les que aprovaven sense treva nous plans
d’urbanisme més enllà de la que requeria la demanda basada
en fonaments com la renda, la població, tenen una
responsabilitat important en la gestació d’aquesta bombolla.

Naturalment la crisi econòmica afecta al nostre
Ajuntament. Després d’anys de bonança en la construcció,
els ingressos per llicències, impostos, etc de tants i tants
pisos, naus, compra-venda...  Ara toca ajustar-se al màxim
el cinturó per que hi han molts menys ingressos. Cal doncs
prendre mesures, sovint dràstiques en la retallada de la
despesa per quadrar els comptes.

Solucions a la crisi

Aquest proper dilluns, dia
17, se celebra la festivitat de
Sant Antoni Abat. A  l’Agenda
Balaguer podem llegir que
aquest dia hi haurà els
tradicionals tres tombs i el dinar
de germanor. Tanmateix, pel
que es pot continuar llegint en
aquest opuscle, sembla que hi

ha una altra commemoració:
la de St. Antoni Abad (sic). I,
«en motiu» d’aquesta festivitat,
s’ha organitzat una exposició a
l’Ajuntament. Després de llegir
i rellegir aquests dos actes em
vénen al cap un seguit
d’interrogants:  Són dues
celebracions paral·leles? Són
dos sants diferents? Abat
versus abad, és una de les
conseqüències d’aquest
bilingüïsme que tan rèdit
electoral dóna? O, senzilla-

ment és una errada ortogrà-
fica? Em costa pensar que la
causa sigui aquest darrer
interrogant, perquè  qualsevol
ordinador porta un corrector de
català i si hom prova d’escriure
la paraula abat amb «d», sortirà
marcada amb una línia
vermella.  Amb motiu
d’aquesta reflexió, em plante-
jo si cal tornar a escriure aquells
Millorem.. que publicava en
aquesta revista fa més de vint
anys.
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Finalitza el curs d’alfabetització del

programa “Lletres per tothom”
El passat dijous, dia 23

va tenir lloc la cloenda del
curs d’alfabetització del pro-
grama «Lletres per tothom»
organitzat conjuntament per
l’Ajuntament de Balaguer, la
Secretaria per a la Immigra-
ció i l’Associació Reintegra.

Aquest programa té per
objectiu la promoció de l’al-
fabetització en català de les
persones adultes d’origen
estranger.

D’aquesta manera una
trentena de dones marroqui-
nes i senegaleses han pogut
participar en aquest projec-
te, que vol ajudar a dones
estrangeres a conèixer més
el català.Cloenda del curs

El Casal de la Gent Gran va acollir una

festa d’avis i néts abans de Nadal
El darrer dissabte, abans

de la festa de Nadal, el Casal
de la Gent Gran de la Nogue-
ra va organitzar novament
una festa anomenada «La
festa dels Avis i Néts».

Una festa que va omplir
de gom a gom el local amb
un ambient molt nadalenc ja
que varen rebre la visita del
Pare Noel per tal de comen-
çar a preparar aquestes fes-
tes tan especials, de dinars i
sopars familiars i d’entrega
de regals.

El Curs ha comptat amb la participació d’una

trentena de dones marroquines i senegaleses

A finals del passat
mes de desembre va po-
sar-se en funcionament
els nous Jutjats núm. 3
de Balaguer en els locals
provisionals situats al c/
Àngel Guimerà, davant
del Consell Comarcal de
la Noguera.

Uns locals dotats
d’uns grans equipaments
i uns sistemes d’il·-
luminació pioners amb el
funcionament de bombe-
tes leds en tots els espais

així com també amb la cli-
matització amb biomas-
sa, totalment ecològic.

Cal destacar també
que en Lluís Franco,
director territorial de
Justícia, va manifestar la
seva satisfacció en poder
obrir aquest equipament
per tal de beneficiar als
jutjats actuals, a l’espera
que s’acabin les obres
dels Nous Jutjats que es
preveu que estaran llestos
en un termini de dos anys.

Per altra part, l’alcalde
de Balaguer, Miquel
Aguilà, també va
manifestar el seu interès
en poder dotar dels nous
equipaments per donar
un millor servei a tots els
ciutadans de Balaguer i
comarca.

Es posa en funcionament el

tercer Jutjat de Balaguer de

manera provisional

Jutjat núm. 3 de Balaguer

El nou equipament es

provisional a l’espera

que s’acabin les obres

dels nous Jutjats,

d’aquí a dos anys

Festa d’avis i néts al Casal de la Gent Gran
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Miquel Aguilà fa una valoració positiva

de les inversions fetes durant el 2010

L’alcalde de Balaguer va
fer un positiu balanç de les
inversions fetes a l’any 2010
que ascendeixen a un total
de 40.355.549.95 e, que in-
clouen tres grans apartats.

Per una banda, el Pla
Zapatero 2010 que ascendeix
a 1.408.548.43 e i que l’alcal-
de va manifestar que ha es-
tat una important injecció
pels ajuntaments, en aques-
tes èpoques de crisi, ja que
ha millorat la situació de
moltes empreses que esta-
ven sense feina. Per altra

banda, les inversions pròpi-
es d’ajuntament que ascen-
deixen a 10.935.125.82 e
basicament en la Llei de Bar-
ris del centre Històric, el Pla
Balaguer 2010, diferents ur-
banitzacions fetes a la ciu-
tat... La resta, correspon a in-

Dinar de l’equip de govern amb la premsa

versions provinents d’altres
administracions, que ascen-
deix un total de 28.011.875.70
e que inclou els habitatges
de la Reguereta, les obres
dels Jutjats, l’Hospital de
proximitat, la variant Nord-
Oest, la reforma el casa
cuartel de la Guàrdia Civil....

L’alcalde va destacar que
el nivell d’inversió pública
d’aquest any, és el més alt
que mai s’havia tingut.
També va avançar que
aquest serà un any
d’austeritat, on s’intentarà
acabar totes les obres
iniciades, s’invertirà en el Pla
d’electrificació rural i també
una part en el centre històric.

L’objectiu és que amb el
pressupost d’enguany es
puguin mantenir els serveis.

Obres del nou Hospital de proximitat

Manifesta que el

pressupost pel 2011

serà  auster, tot i que

garanteix la qualitat

dels serveis

El proper dilluns 17 de
gener, Balaguer acollirà
una nova edició de la
festivitat de Sant Antoni
Abat, amb tot un seguit
d’actes religiosos i festius,
organitzats per la Confra-
ria de Sant Antoni Abat.

Els actes s’iniciaran
com cada any, amb la
celebració dels actes
religiosos a l’església de
Sant Josep, i la tradicional
benedicció dels panets de
Sant Antoni, que es
podran adquirir durant el
matí, als baixos de l’edifici
de l’Escola de Música al
carrer Miracle, 23. A partir
de les 12 del migdia,
començarà la benedicció
dels populars Tres Tombs

a la Pl. Mercadal, amb la
presència de diverses
carrosses i la maquinària
agrícola dels agricultors
balaguerins que celebren la
festa del seu patró i la
benedicció dels animals de
companyia. Acte seguit,
tots els participants als Tres
Tombs celebraran un dinar
al pavelló del Molí de
l’Esquerrà que finalitzarà
amb una sessió de ball.

El proper 17 de gener, el

Mercadal acollirà una nova

festa dels Tres Tombs

Tres Tombs de Sant Antoni

La celebració està

organitzada per la

Confraria de la Sant

Antoni Abat de

Balaguer
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Centre Mèdic Pere III

Av. Pere III, número 10, entresòl. Balaguer

Centre Mèdic Pere III
Dr. Jaume Canal

Medicina General i mútues

Tel. 607 787 338

Visites:

dilluns, dimecres i divendres, de 17 a 20 h

L’Hospital va organitzar un pessebre

vivent durant les festes nadalenques

Com ja és habitual, l’al-
calde de Balaguer, Miquel
Aguilà i la regidora de Ser-
veis Socials, Montse Serra
participen en les diferents
activitats programades tant
a les residències geriàtriques
com a l’hospital de la ciutat
per tal de felicitar de primera
mà a tots els residents, fa-
miliars i personal docent
que formen part d’aquest

àmbit social.
El passat 22 de

desembre varen visitar el
pessebre vivent fet per
alguns dels residents i

Visita a l’Hospital

també per voluntaris de
l’hospital, on es van llegir
preciosos poemes i també
es van cantar algunes
nadales.

Es va representar el

passat 22 de desembre,

amb la participació

d’alguns residents i

voluntaris

L’alcalde de Balaguer visita l’exposició

de pessebres de les Germanes Clarisses

El passat 28 de desem-
bre, l’alcalde de Balaguer,
Miquel Aguilà, acompanyat
per la regidora de serveis
socials, Montse Serra varen
visitar les Germanes Claris-
ses, al Santuari del Sant Crist

Visita a les Germanes Clarisses

També va visitar els residents de la Residència Sant

Domènec per desitjar-los unes bones festes

L’ajuntament de
Balaguer ha editat un CD
corresponent a la
projecció del curt-
metratge inèdit de la
Festa Major del Sant Crist
de Balaguer de l’any 1945.

«Escenas balague-
rienses de la Fiesta
Mayor», produït pel
fotògraf cerverí Claudi
Gómez i Grau i recuperat
per l’Ajuntament de
Balaguer l’any 2009,
procedent de la casa
Pallàs.

El curtmetratge té una
durada de 15 minuts
aproximadament.

Els interessats poden
adquirir aquest CD a
l’oficina de turisme,
ubicada al Museu de la
Noguera, a la plaça dels
Comtes d’Urgell a un preu

de 6 euros.
El curtmetratge

mostra els actes
principals de la Festa
Major de Balaguer, com
eren les ballades de
gegants, les curses
ciclistes, les ballades de
sardanes o la sortida dels
membres de la corporació
cap a la Missa del Sant
Crist, acompanyats dels
macers i els trampers, en
unes imatges inèdites,
curioses i molt
interessants.

L’Ajuntament edita el CD de

la projecció de la Festa Major

1945 de Claudi Gómez

Festa major de 1945

El curtmetratge de 15

minuts mostra

interessants imatges

dels actes de les

Festes del Sant Crist

de Balaguer per tal de felici-
tar les festes i alhora visitar
la preciosa exposició de pes-
sebres, que tenen situada al
mateix convent, del Mossèn
Josep Sauter.

En aquesta exposició de

pessebres es va poder
apreciar uns 60 pessebres
diferents, alguns d’ells fets
pel mateix propietari.

Aquesta exposició va
estar oberta al públic en
general des del passat 18 de
desembre  i fins el 6 de gener.

Desprès de la visita a les
Germanes Clarisses,
l’Alcalde de Balaguer i la
regidora, van anar a la
residència Sant Domènec
on també van felicitar les
festes a tots els residents i
treballadors de l’equipament
i varen aprofitar per
presenciar l’actuació del
grup Rociero de Balaguer
anomenat “Fusión de
raices”.

Aquest grup va
obsequiar a tots els
residents i treballadors, un
gran concert de nadales i van
voler acabar la seva actuació
molt apreciada pel públic,
entonant la Salve Rociera.
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L’ Associació de Comerciants Balaguer 2021, sortint al pas d’un comunicat, aparegut al darrer
número de la revista Groc,  volem puntualitzar alguns fets per respondre a la realitat de com han
anat les converses. 

Atès que amb el pas dels anys cada vegada hi havia menys carrers  il·luminats a Balaguer,
l’Associació de comerciants convoca una reunió amb representants dels carrers de Balaguer que
sempre o que alguna vegada havien il·luminat i en aquesta, queda ben clar que el problema per
què no es faci és que cada vegada hi ha més problemes pel muntatge i desmuntatge de les llums: a
més del cost que realment és elevat, hi ha el problema de les connexions que s’han de posar i
treure cada any.
 
Vist això, es decideix sol·licitar una reunió a l’Ajuntament per veure què s’hi pot fer. Es presenta
la sol·licitud, registrada degudament i adreçada al Senyor Alcalde i se’ns contesta des de la
Regidoria de Comerç per posar data a la trobada.
 
En la primera reunió celebrada el dia 4 de novembre de 2010, amb representants de l’Ajuntament 
i representants dels diferents carrers comercials de la ciutat, es sol·licita a l’Ajuntament el
muntatge i desmuntatge de les llums nadalenques, i perquè no suposi una despesa extra al consistori
es demana si ho podria dur a terme la brigada municipal. La resposta per part del representant de
l’Ajuntament és que aquesta ja té tot el seu temps ocupat només en les tasques del dia a dia i que
això és totalment impossible.

L’Associació de Comerciants Balaguer 2021 fa una proposta alternativa a l’enllumenat, i és que,
durant aquests dies, un tren per la mainada recorri els carrers comercials i que arribi fins al
mateix Parc de Nadal. La resposta és que un tren d’aquestes característiques és molt car, i que
l’Ajuntament tampoc pot fer-se càrrec d’aquesta despesa.
 
Finalment es pregunta quina podria ser la col·laboració concreta que es pot esperar de l’Ajuntament
i la resposta és que l’Ajuntament no hi pot dedicar ni un cèntim més i que l’únic que poden fer és
aportar la mateixa quantitat de diners que aportaven els altres anys en l’acció nadalenca que es
dugui a terme. El representant de l’Ajuntament es compromet a dir, en dates properes, la quantitat
exacta de l’aportació. Al mateix temps els comerciants es comprometen a fer una acció unitària,
per primer cop a Balaguer, posant un motiu de decoració nadalenca a tots els comerços que ho
vulguin, siguin associats o no.
 
En una segona reunió, el dia 12 de novembre, sabent ja l’assignació que l’Ajuntament té previst
donar per l’acció unitària que es vol dur a terme, decideix col·locar uns cons il·luminats als comerços
que ho sol·licitin.  L’aportació de l’Ajuntament  permetrà subvencionar una petita part el cost de
cada ornament. 
 
La voluntat dels comerciants i de molts veïns, que també col·laboraven en l’ornamentació nadalenca
dels carrers de la nostra ciutat, ha estat sempre la il·luminació: ens agrada la ciutat viva i alegre,
i el fet d’arribar a aquesta acció alternativa no ha estat per un caprici, al contrari. Fins ara,
l’Ajuntament només col·laborava amb els carrers que il·luminaven assumint el consum de la llum,
mai en el lloguer o la compra dels ornaments ni en la seva col·locació, que és lo que realment costa
molts diners i dóna molts problemes.

Comunicat de l’Associació de
Comerciants de Balaguer ACB 2021,
respecte a l’acord pres amb l’Ajuntament
de Balaguer, sobre el tema de
l’enllumenat nadalenc
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El Consell Comarcal
de la Noguera, per tal de
promoure l’ocupació a la
comarca, s’ha incorporat
al programa “Suma’t”.

“Suma’t” és un
programa impulsat pel
Servei d’Ocupació de
Catalunya que s’adreça a
joves  (entre 18 i 24 anys)
en situació d’atur i que no
han completat els estudis
d’ESO, que combina la
formació personal i
professional amb un
temps de treball en una
empresa, amb la finalitat
de millorar les
expectatives de les
persones participants al
mercat laboral.

El dia 16 de desembre
a la sala d’actes del Consell

Comarcal de la Noguera
l’Oficina de Treball de
Balaguer va convocar les
persones de la Noguera
que reuneixen els requisits
per participar en el
programa, per explicar-los
en què consistia i quines
prestacions i obligacions
tindran si s’hi apunten.

Així mateix,  el dia 21
de desembre tècnics del
Consell Comarcal de la
Noguera van assistir a una
jornada tècnica convocada
pel Departament de Treball
per formar les persones
que han d’implementar el
programa arreu del terri-
tori. Aquest consta de dos
fases.  La primera és la de
formació, amb un total de
388 hores els alumnes
adquiriran habilitats
bàsiques i coneixements
teòrics, i una segona, en
que els alumnes són
contractats per una
empresa col·labo-radora
on desenvoluparan els
coneixements adquirits.

Programa “Suma’t” de

formació, al Consell Comarcal

Consell comarcal de la Noguera

Adreçat a joves
aturats d’entre 16 i
24 anys i que no han
acabat els estudis de
la ESO

El dia 18 de desembre es
va fer una sortida de dones
del municipi de Les Avella-
nes i Santa Linya. Es van re-
unir unes 50 dones entre els
4 pobles (Les Avellanes, Tar-
tareu, Vilanova de la Sal i
Santa Linya).

La sortida va consistir en
una visita a les bodegues
«Costers del Sió» a Flix, on
els hi van fer una visita
guiada i els hi van ensenyar
totes les instal·lacions i el
procés d’elaboració del vi.

La trobada va finalitzar
amb una xerrada a Vilanova
de la Sal sobre « Els petits
furs « a càrrec dels Mossos
d’Esquadra.Visita a les bodegues Costers del Sió

El Consell comarcal redueix el preu

d’alguns serveis als municipis
El Consell Comarcal  ha

decidit reduïr els preus que
han de satisfer els ajunta-
ments de la comarca que
utilitzen els serveis d’Assis-
tència Tècnica i de Tècnics
Dinamitzadors i Informa-
dors Compartits Joves en
l’anualitat 2011.

La taxa per a la prestació
del Servei d’Assistència
Tècnica s’ha abaixat un 5 %,
i la del TDIC Jove un 2 %.
Amb aquesta mesura el
Consell continua
contribuïnt en la línia de
contenció en la despesa
pública dels ajuntaments de
la comarca.

Pel que fa a la prestació

Després de la visita a les bodegues, les participants
van rebre una xerrada per part dels Mossos

Poblacions de la comarca es veuran beneficiades

50 dones de les Avellanes-Santa Linya

visiten les bodegues “Costers del Sió”

dels serveis a les persones,
destaca la important
reducció de la taxa que
paguen els usuaris del servei

de teleassistència, que es
veurà reduïda en un 42 %.
Fets que serviran per rebaixar
costos als pobles.
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Tartareu va acollir la conferència

“Catalunya, terra de dinosaures”

Els alumnes de l’esco-
la La Colomina de Montgai
han organitzat un any més
el pessebre vivent pels car-
rers de la part antiga del
poble.

El passat 2 de gener a
partir de les sis de la tarda
pel nucli antic de Montgai

es van poder veure fins a
deu quadres diferents que
representaven tant
escenes bíbliques com
d’oficis antics.

Hi havia el naixement,
el mercat, el fuster, el ferrer,
la sabonera i el forner, entre
d’altres.

Els escolars de Montgai van

fer el seu Pessebre Vivent

Pessebre vivent de Montgai

Xerrada a Tartareu

El passat 27 de desem-
bre a les 18 hores el Patronat
de Sant Miquel de Tartareu
va organitzar a la sala de la
biblioteca de Tartareu una
conferència-col·loqui.

Amb el títol «Catalunya
terra de dinosaures» a càr-
rec del doctor Àngel
Galobart Lorente, paleontò-
leg de l’Institut Català de Pa-
leontologia i director del
Museu Crusafont de
Sabadell.

Tartareu és un dels
pobles de la comarca de la
Noguera, que es caracteritza
per l’organització d’actes
culturals al llarg de tot l’any,
així com xerrades,
conferències, tallers, entre
moltes activitats variades
pels seus habitants i també
pels veïns dels pobles
propers.

La xerrada va anar a càrrec del paleontòleg Àngel
Galobart de l’Institut Català de Paleontologia i
Director del Museu Crusafont de Sabadell
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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

L’Associació de comerciants sorteja 30

lots de Nadal i entrades del Teatre

El passat dia 4 de gener,
darrer dia del Saló de l’Infàn-
cia de Balaguer, va tenir lloc
el sorteig corresponent a la
Campanya de Nadal que en-
guany anava encapçalada
per l’eslògan “Emociona’t
comprant a Balaguer”.

A l’acte hi van assistir el
president de l’associació,
Albert Coma, un membre de
la junta, Paquita Puigpelat,
el regidor de comerç i
vicepresident de l’ImPic,
Josep Ma Escoda, i l’alcalde
de Balaguer, Miquel Aguilà.

D’entre les milers de
butlletes que els
compradors varen omplir
durant tota la campanya de
Nadal es varen sortejar 30

lots de productes diferents,
obsequiats pels comerços
associats i 10 vals, per a dues
persones cadascun, per anar
a qualsevol de les obres de
Teatre programades a la
ciutat, durant el primer
semestre de l’any 2011,
donats per l’ajuntament de
Balaguer-ImPiC.

Les butlletes varen ser
extretes per diferents nens i
nenes que varen assistir al
sorteig i participants  que
van voler ser-hi presents al
sorteig.

Els lots de les butlletes
guanyadores del sorteig,
podran recollir-se al mateix
local de l’Associació de
Comerciants.

El sorteig es va fer el passat 4 de gener al pavelló
d’Inpacsa, com a cloenda del parc de nadal a Reis
2010-2011

Els dies 20 i 21 de
desembre, els alumnes
de la U.E.C. van
col·laborar en la recollida
i classificació dels
aliments pel Rebost de
Càritas a Balaguer. En la
iniciativa com cada any

van participar  diferents
col·legis de la ciutat.

Cal destacar que
l’Escola Pia i el Col·legi
Nostra Senyora del Carme
es van desplaçar a
l’Església del Sagrat Cor
per fer l’aportació
d’aliments. També es va
aprofitar l’ocasió per
presentar i visualitzar el
CD de la campanya de
Nadal de Càritas, «Sense
tu, no som nosaltres» on
es treballen els valors de
la fraternitat i el
compromís.

Recollida d’aliments pel Rebost

de Càritas a Balaguer durant les

festes de Nadal

Recollida d’aliments

Diferents centres
escolars de la ciutat
van participar en la
recollida els dies 20 i
21 de desembre

PREMIATS

Lots de Nadal

Núria Giné
Jordi Esteve
Esther Magrí
M. Mercè Baldomà
Antonieta Sabaté
Roser Badia
Rosa Nieto
Ramon Perucho
Imma Sauret
Dolors Guiu
Soledat Valls
Dolors Agustí
Marta Vilalta
Daira Ximena
Rosa GArrigo
(Menàrguens)
Kevin Garcia
Lourdes Tribó (Gerb)
Maria Ruiz
Manuel Gatnau
Pilar Mareca
Maria Mas (Civit)
Núria Garcia (Térmens)
Esmeralda Pinar
Mauricio Villada
Antoni Torremadé
(Linyola)
Claudia Solé
Juanjo Farré
M. Rosa Golet
Mercè Pérez
Meritxell Sauret

Entrades Teatre

Marga Barbosa
Jaume Solsona
(Bellcaire)
Jordi Esteve Riu
Jorge Peirón
Núria Tribó (Gerb)
Roser Esteve
Miquel Miret (Camarasa)
Jordi Fenández
Salva Serrano
Alba Estrada

Sorteig dels lots de Nadal
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L’Ajuntament de Balaguer va renovar

el Pla d’Igualtat d’oportunitats
El Ple de l’Ajuntament en

sessió celebrada el dia 30 de
novembre va aprovar el Pla
d’Igualtat d’Oportunitats de
l’Ajuntament de Balaguer pel
període 2010-2012 i també la
renovació del Pla d’Igualtat
Municipal per dos anys més.

L’objectiu és configurar
un seguit d’estratègies
encaminades a assolir la
igualtat real entre dones i
homes, eliminant
estereotips, actituds i
obstacles que impedeixen a
les dones tenir les mateixes
oportunitats que els homes
en el món laboral-personal, i
així poder eliminar
diferències.Balaguer

El Pla renovat és per als dos propers anys 2011-
2012, com també, el Pla d’Igualtat Municipal

El passat dissabte,
dia de Nadal, el Grup de
Teatre La Sucrera de
Menàrguens va estrenar
per vint-i-unena vegada
en aquestes dates, l‘obra
«No parlaré a classe»
amb un ple total a la Sala
J.B. Xuriguera.

L’obra que estava re-
presentada per 12 actors,
9 els quals sempre esta-
ven en escena represen-
tant  el sofriment que van
patir  els nens i nenes que
assistien a classe en

La Sucrera va estrenar l’obra

teatral “No parlaré a classe”

el passat dia de Nadal

La Sucrera de Menàrguens

La companyia teatral
de Menàrguens va
omplir de gom a gom
la Sala Joan B.
Xuriguera

l’època franquista con-
cretament entre els anys
50 i 60.

L’obra també inclou
una variant i interessant
informació d’aquell
temps en la que s’hi bar-
regen projeccions de ci-
nema de l’època amb els
personatges més repre-
sentatius de l’escola: els
mestres durs, els cape-
llans amb un to altiu i pre-
potent i uns alumnes que
van patir en les seves
carns aquesta dura èpo-
ca escolar.

Després de l’èxit as-
solit tornaran a represen-
tar l’obra el proper dia 6
de febrer a les 7 de la tar-
da al Teatre Municipal de
Balaguer dins de la Cam-
panya que cada any orga-
nitza Mans Unides.

L’Orquestra de Cambra
de la Noguera oferirà un con-
cert al Teatre Municipal de
Balaguer, el proper 30 de ge-
ner, en motiu del seu desè
aniversari.

El concert començarà a
les 7 de la tarda, i el preu de
l’entrada serà de 5 euros. Els
abonats al cicle de Teatre
d’hivern i primavera tindran
l’entrada gratuïta.

Els abonaments del cicle
teatral poden adquirir-se fins
el proper 23 de gener. Orquestra de Cambra de la Noguera

Concert pel 10è aniversari de

l’Orquestra de Cambra de la Noguera
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El Consell Comarcal
ha digitalitzat les actes
municipals que es
conserven a l’Arxiu
Comarcal de la Noguera
dels pobles d’Albesa,
Algerri, Alòs de Balaguer,
Artesa, Anya, Balaguer,
Baldomà, la Baronia de la
Vansa, la Baronia de
Rialb, Bellmunt d’Urgell,
Camarasa, Cubells,
Fontllonga, Foradada,
Montgai, Penelles,
Tiurana, Tudela de Segre,
Vallfogona de Balaguer,
Vilanova de Meià i de
l’EMD de Santa Maria de
Meià.

Aquesta actuació és
el resultat del projecte de
digitalització que el
Consell Comarcal ha dut
a terme amb el Pla
d’Ocupació del present

El Consell digitalitza les actes

municipals dels pobles de la

comarca de la Noguera

Digitalització de les actes municipals

A través d’un Pla
d’ocupació realitzat
durant els darrers me-
sos, amb 90.000
documents digitalitzats

any i ha tingut com a
objectius, en primer lloc,
el foment de l’ocupació a
la nostra comarca donant
feina durant sis mesos  a
quatre persones que es
trobaven en situació
d’atur i, en segon lloc, la
preservació i difusió del
patrimoni documental
de la Noguera.

Es preveu que quan
acabi el projecte
s’obtinguin més de
90.000 imatges o
documents digitals.

Els alumnes del col·legi Ntra. Senyora

del Carme fan un Pessebre Vivent
El passat 19 de desem-

bre,  tot l’alumnat del Col·-
legi Nostra Senyora del
Carme, va participar en un
Pessebre Vivent.

El muntatge escènic, a
més dels quadres de l’anun-
ciació a Maria o als pastors,
del naixement de l’Infant
Jesús o de l’adoració dels
reis, comptà amb altres que
rememoraven oficis com el
de terrissaire, cisteller, hor-
tolà, ramader o herbolari.  En
una altra escena hi havia
una àvia que explicava  con-
tes a uns infants mentre el
grup instrumental de l’esco-
la interpretava una selecció
de nadales.Pessebre Vivent al col·legi Nostra Senyora del Carme

La Suda Teatre va portar els seus

Pastorets al Teatre Municipal
Els passats dies 1 i 2 de

gener, i per segon any con-
secutiu, es va celebrar a
Balaguer al teatre Municipal
la representació dels Pasto-
rets de Josep M. Folch i Tor-
res. Aquest a obra va ésser
escenificada pel grup de Te-
atre local  La SudaTeare, sota
la direcció de Miquel Aige i
Roser Cayuela. En aquesta
hi van participar 80 actors de
diferents pobles de la co-
marca. L’obra va ser un èxit
de públic.

El passat 19 de desembre amb la presència de
milers de persones que van assistir a l’espectacle

Els Pastorets
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El Teatre Municipal obre la temporada

d’hivern amb l’obra “Un déu salvatge”
Amb la representació de

l’obra “Un déu salvatge” co-
mença el cicle d’hivern-pri-
mavera del Teatre Municipal,
el proper diumenge 23 de
gener a partir de les 7 de la
tarda.

“Un déu salvatge” és una
comèdia on afloren els pit-
jors instints i els problemes
dels matrimonis.

Actors com Ramon
Madaula, Roser Camí,
Vicenta Ndongo i Oscar
Rabadán son dues parelles
que es reuneixen. El fill d’una
d’elles, de tant sols nou
anys, ha colpejat el de l’altra
parella. Els pares decideixen
mantenir aquesta entrevista
per arreglar l’assumpte amb
civisme. Benèvols i concilia-
dors, tenen un discurs comú
de tolerància i comprensió.
Amb la mateixa subtilesa

Una escena de “Un déu salvatge”

“Un déu salvatge” obrirà el cicle, el diumenge 23
de gener, a les 7 de la tarda, amb Ramon Madaula,
Roser Camí, Vicenta Ndongo i Oscar Rabadán

amb què comencen la con-
versa s’inicia un canvi d’ac-
titud entre ells. Aquest petit
canvi porta a un altre una
mica més gran i, així, fins a
desembocar en un enfronta-
ment obert, que comença a
deixar de banda qualsevol
acord cívic. Ambdues pare-
lles defensen el seu territori,
fins que... la lluita comença
entre ells mateixos: tots con-
tra tots.

És el moment en què
sorgeix de cadascun dels
personatges aquell “déu sal-
vatge”, que es revela contra
la insatisfacció de les seves
vides i per això reaccionen
d’aquesta inadequada ma-
nera.

L’obra «Un déu salvatge»
és de Yasmina Reza, i la
representació està sota la
direcció de Tamzin
Townsend.

“Un déu salvatge”, el proper 23 de gener
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El Balaguer comença la segona volta

puntuant davant el Cornellà (1-1)

FUTBOL >> Els jugadors
balaguerins van merèi-
xer la victòria
davant el Cornellà que
va empatar en el últim
minut del partit

El Balaguer ha iniciat la
segona volta del campionat
de lliga amb un empat da-
vant el Cornellà, en un partit
molt disputat en que cap
dels dos equips va ser do-
minador del joc, però que si
algun dels dos va merèixer

autèntic malson per a la de-
fensa del Cornellà.

Pons va marcar al minut
35 pels locals, al rematar de
cap la sortida d’un corner
tret per Genís, però quan la
victòria ja semblava segura,
al minut 89 de partit, el
Cornellà va aconseguir el gol
de l’empat mitjançant Enric,
en la primera pilota entre els
tres pals del conjunt visitant.

Aquest diumenge, els
balaguerins visitaran el
camp del Manlleu, abans de
rebre, el proper diumenge 23
de gener, a l’Ascó, en un dels
partits més esperats per
l’afició balaguerina.

Amb el punt aconseguit
davant el Cornellà, el
Balaguer s’allunya una mica
més de la zona de descens
de Tercera Divisió.

la victòria, aquest va ser el
Balaguer de Lluís Elcacho
que va gaudir de més i mi-
llors ocasions de gol, espe-
cialment en un segon temps
en que els locals van tenir a
Genís i Adrià Fernández,
molt actius, i que van ser un

Pons va aconseguir el gol del Balaguer

Genís va estar molt actiu durant el partit

19/12/2010

BALAGUER 1
CASTELLDEFELS 0
09/01/2011

BALAGUER 1
CORNELLÀ 1

Golejadors del

C.F. Balaguer

1. Adrià Fernández 11

2. Jordi Benet ........ 3

3. Genís ................. 2

4. Figueres ............. 2

5. Padrones ............ 1

6. Cesar ................. 1

7. Dago .................. 1

8. Ciruela ............... 1

9. Pons .................. 1

El Balaguer
continua en fase
ascendent i va
aconseguir un empat
davant el Cornellà, tot
i que els balaguerins
van merèixer la victòria
pel joc desenvolupat
al llarg dels 90 minuts
del partit.

Propers encontres

Genís Soldevila

16/01/2011 --  17h.

Camp Municipal Manlleu

Manlleu| Balaguer
-------------------------------------
23/01/2011  --  16,30h.

Camp Municipal Balaguer

Balaguer | Ascó

Classificació

Tercera Divisió

1. Llagostera ............. 40

2. Europa ................... 36

3. Cornellà ................ 33

4. Pobla Mafumet .... 33

5. Montanyesa .......... 32

6. Manlleu ................. 32

7. Reus ...................... 31

8. Vilafranca ............. 29

9. Terrassa ................. 29

10.Prat ....................... 29

11.Espanyol B ........... 27

12.Gavà ..................... 25

13.Castelldefels ....... 23

14. Balaguer ............ 23

15. Amposta ............. 23

16. Palamós .............. 21

17. Masnou ............... 21

18. Ascó .................... 18

19. Vilanova .............. 17

20. Premià ................ 11
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El C.F. Sala balaguer-Cristec no passa

de l’empat davant el Santpedor
El Cristec empata a 5 gols

contra el Santpedor, en par-
tit corresponent a la 12a jor-
nada de la Nacional B. Els
balaguerins deixen escapar
una renda de 4 gols en no-
més 3 minuts, i perden una
gran ocasió per distanciar un
dels rivals en la seva lluita
per la permanència.

La primera meitat va
mostrar un Cristec que, mal-
grat tenir l’iniciativa en el joc,
es topava contínuament
amb l’ordenada defensa
barcelonina i amb l’encerta-
da actuació del porter visi-
tant.

Un desajust defensiu
dels balaguerins va facilitar
que el Santpedor s’avancés
en el marcador abans del
descans amb un 0 a 1 que ja
no es va moure en aquest
període.

Cristec

FUTBOL SALA>> Els balaguerins van empatar a 5
gols, i no van saber aprofitar l’avantantge de 4 gols
a favor al min. 33, quan el marcador reflexava 5-1

A la represa el conjunt de
Jaume Canal va sortir molt
agressiu en atac, tancat el
rival en la seva àrea i recupe-
rant ràpidament la pilota.
Tres gols de Tarroja i dos de
Lluís capgiraven completa-
ment el panorama d’un par-
tit que semblava sentenciat
(5-1, min. 33), però els
barcelonins no es van rendir
i dos gols afortunats conse-
cutius van permetre que es

tornessin a ficar en el partit.
El Cristec va començar a te-
nir dubtes en el seu joc, i a
errar clares contres per sen-
tenciar, veient amb impotèn-
cia que dos nous rebutjos
defensius facilitaven que el
Santpedor empatés en no-
més 3 minuts l’encontre (5-
5, min. 36). Els darrers ins-
tants van ser totalment d’in-
fart, però el marcador no es
va moure.

El Cristec va disputar la 12a jornada de la Nacional B
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L’Ajuntament de Balaguer va acollir el

trofeu de la Copa del Món de Futbol

Aficionats balaguerins es

van voler fotografiar  amb

la copa del món

FUTBOL>> Més de 500 balaguerins van desfilar
per davant del Trofeu i es van fer fotografies de
record amb el trofeu guanyat per la selecció

Més de cinc-centes persones van passar per la Sala

d’Exposicions per veure la Copa

La Sala d’Exposicions de
l’Ajuntament de Balaguer va
acollir el passat divendres, 7
de gener, el Trofeu de la Copa
del Món de Futbol guanyada
per la selecció espanyola el
passat estiu a Sudàfrica.

L’alcalde de Balaguer,
Miquel Aguilà, acompanyat
del regidor d’esports, Juanjo
Tenorio i del president del
C.F. Balaguer, Josep
Burgués, van rebre de mans
del president de la Federació
Catalana de Futbol, Jordi
Casals, la Copa que va estar
a mercè dels aficionats des
de les 10 del matí fins a les 2
de la tarda.

Durant aquestes quatre
hores, més de cinc-centes
persones van anar desfilant
davant el trofeu per fer-se
una foto de record.

Principalment joves
d’edats compreses entre els
14 i els 25 anys van ser els
que es van acostar a
l’Ajuntament per veure la
Copa del Món, i van ser pocs
els escolars que van poder
gaudir del trofeu ja que el
divendres 7 de gener era dia
lectiu a Balaguer.

La majoria dels
comentaris dels presents
van ser que «pensava que la
copa era una mica més
gran», o «aquest és un
moment històric, ja que és
la primera vegada, i
possiblement ja no tornaré
a veure-la més» com
indicava un home de 46

anys, molt emocionat amb
la copa a les mans.

El trofeu va estar
resguardat durant les quatre
hores per membres de la
Policia Local de Balaguer i
van ser centenars de fotos
les que es van disparar
durant tot el matí, i tot i que
els consells de la Federació
eren de no aixecar la copa,
però van ser molts els
aficionats que no van poder

resistir la temptació
d’aixecar-la de la mateixa
manera que ho van fer els
jugadors de la selecció
espanyola, després de
guanyar la final del
campionat del món de
futbol, gràcies al gol que va
marcar Andrés Iniesta a la
final, partit que es va
disputar contra la selecció
holandesa l’estiu de l’any
passat.

CLUB

TENNIS

BALAGUER

ELECCIÓ DE PRESIDENT I JUNTA DIRECTIVA

L’actual Junta Gestora del Club Tennis Balaguer convoca eleccions. Els aspirants hauran de reunir les següents condicions
segons els articles 25, 26, 27 i 28 del Club aprovats pel Consell Català de l’Esport.
1.- Ser major d’edat.
2.- Ser soci de número del Club sempre i quan ho sigui des del 31 de desembre de l’any anterior a la celebració de les
eleccions.
3.- No estar subjecte a cap sanció disciplinària esportiva.
4.- En cas de ser elegit, haurà de presentar la seva dimissió de qualsevol altre càrrec directiu que pogués ostentar en un
altre Club o entitat esportiva.
5.- El dia 10.01.2011 es designarà la Junta Electoral al local social del Club Tennis Balaguer, de les 18 a les 19 hores.
6.- Les eleccions, en cas de presentar-se més d’una candidatura, es faran el dia 07.02.2011 de les 17 a les 19 hores al
local social del Club.
7.- Els socis de número amb dret a vot hauran d’identificar-se amb el DNI.
8.- Les llistes de socis estan exposades al tauló d’anuncis.

La Junta Electoral podrà admetre les candidatures que els socis presentin al president i junta directiva amb un aval de socis del Club d’un 10% com a
mínim on hi haurà de fer constar el número de DNI i el nom. Cada soci pot avalar només una única candidatura.

Les candidatures estaran formades per un mínim de tres persones, una de les quals serà president/a, un altra secretari/a i una tercera tresorer/a.

L’inici del procés electoral serà el dia 10.01.2011 i el termini per fer el lliurament de les candidatures expirarà el proper dia 24 de gener de 2011
a les 24 hores.

Sense més, rebeu una cordial salutació
Balaguer, 3 de gener de 2011

Vist i plau
Josep Capel Miquel Trilla
President Secretari
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Eric Demarchi aconsegueix la mínima

pel Campionat d’Espanya absolut

El nedador del Club Es-
portiu Natació Balaguer Eric
Demarchi Garcia aconse-
gueix per primera vegada la
mínima per participar al cam-
pionat d’Espanya de Natació
Absolut que es celebrarà a
Madrid.

La mínima ha estat acon-
seguida durant la celebració
del trofeu Hivern del Club
Natació Barcelona en una
excel·lent cursa guanyant i
aconseguint una marca de
22 segons 96 dècimes.

Per altra banda l’equip
Màster del Club Esportiu
Natació Balaguer segueix
aconseguint èxits i bons
resultats en el 5è Premi
Natació Màster Antoni
Marrugat de Vilanova

realitzat aquest cap de
setmana passat a les
instal·lacions del Club
Natació Vilanova, amb 33
clubs participants de tot
l’estat i més de 200
nedadors.

El Club Esportiu Natació
Balaguer ha aconseguit com
a resultats més destacats
femenins  en categoria +45
a l’Imma Torné primera  en
els 200 estils i en +35 Noemí
Torras primera en 200 lliures

Un moment del campionat

i 50 braça.
En categoria masculina

trobem que en la categoria
Premaster  en Marc Auberni
primer en els 50 metres
papallona  i l’Albert Barri
també primer en els 200
estils, en categoria +25
tenim la quarta posició d’en
Gerard Nadal en els 200
lliures i segona posició en el
relleu 4 x 50 lliures. Com
sempre grans resultats pels
nedadors balaguerins.

Eric Demarchi

NATACIÓ>> El nedador
del Club Esportiu
Natació Balaguer
aconsegueix un temps
de 22 segons 96 dècimes

L’equip sènior masculí
del Club Bàsquet
Balaguer va aconseguir
una important victòria a la
pista del A.E. Aula, per 64-
76, en el partit de la 14ena
jornada del campionat de
lliga de Segona Catalana.

Amb aquesta victòria,
els balaguerins que
entrena Jordi Caufapé
porten un total de 6
victòries i 7 derrotes,
ocupant la novena posició
de la taula.

El proper dissabte
jugaran al Pavelló
Poliesportiu de Balaguer,
a partir de les 18,30 hores,
davant el Club Bàsquet
Grup Barna B, on intentarà
consolidar el seu joc, amb
una nova victòria que els
donaria tranquil·litat a la
zona mitja de la

El sènior masculí del C.B.

Balaguer aconsegueix una

nova victòria a domicili

Club Bàsquet Balaguer

BÀSQUET>> Els
balaguerins van vèn-
cer per 64-76 a l’A.E.
Aula, el passat diu-
menge

classificació.
D’altra banda, l’equip

sènior femení no va tenir
la mateixa sort, perdent el
seu partit a casa, davant
el C.E. Escola del Carme
per 42-50.

Després d’aquesta
derrota, les balaguerines
ocupen la novena posició
de la taula, amb  5
victòries i 6 derrotes, i el
proper dissabte 15 de
gener, s’enfrontaran a la
pista del Club Bàsquet
Calaf.

Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 973 448 332

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER
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C.G.A.

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

Doncs sí, ja estem al
2011. Quan veus tan proper
el record de l’entrada al
segon mil·leni et sembla
estrany ja parlar de segones
desenes. On és el temps
passat?, al passat es pot dir,
certament és així. S’ha
esmicolat a trossets a les
mans de cadascú, deixant el
pols imperceptible del
perdut per a sempre, i que ja
mai més es podrà recuperar.

Tinc la costum d’anar al
cementiri vell on hi ha els
meus antepassats
descansant, i quan vec
molts noms i fotografies no
puc menys que recordar el
seu petit o gran
protagonisme, o no cap,
dins la meva setantena
d’anys.

Les seves lluites, la seva
ambició o la seva bonhomia,
van desaparèixer amb ells, i
potser, si l’any vinent estem
vius, jo mateix, potser no els
recordaré. Fetes, dites i
actuacions que eren un retrat
de la seva personalitat es
perdrà com quasi tot, perquè
una cosa és certa, a quanta
més gent foràna hi hagi dins
un pati petit com la nostra
ciutat més fa perdre la
particularitat i augmenta la
vulgarització i la grolleria. En
aquest món nihilista que ens
volen encasquetar s’ha
deixat el somni per entrar de
ple al desig de tot el fàcil: Ara
i aquí, és la consigna. Jo crec
que un passeig de tant en
tant pel cementiri, que és un
jardí, potser ens estalviaria
haver de reconèixer que ens

El meu nom és Flor
Martínez Alba, he tingut la sort
de néixer dues vegades, la
primera un dia càlid i plàcid
de l’any 1962 i la segona un
dia fosc, neguitós i turbulent
del passat mes d’octubre.

Feia dies que no em
trobava bé, sentia molèsties,
angoixa, em feia mal el braç
esquerra i tenia punxades
sobre el pit, vaig anar vàries
vegades al Cap de Balaguer i
fins i tot em varen venir a
visitar d’urgències a casa,
però cap dels professionals
que em va assistir va saber
pronosticar que tenia un
principi d’infart, és possible
que d’haver insistit en el
pronòstic el resultat final fos
ben diferent.

La matinada del 7
d’octubre em vaig despertar
amb un dolor intens i amb
vòmits, els meus familiars
em varen portar d’urgències
al Cap, seguint les
indicacions del facultatiu que
ens va atendre per telèfon
(Dra. P. Biendicho). Just uns
instants després d’entrar a la
consulta em va agafar un
infart i em van traslladar a
l’Hospital Vall d’Hebron de
Barcelona amb ambulància.
Durant aquest trajecte d’una
hora, l’ambulància va haver
d’aturar-se fins a tres cops i
malauradament el meu cor
també ho va fer, dues
vegades. Tot i les dificultats
em vaig recuperar en un parell
de dies però el més dur estava
per arribar, el dia 11 se’m va
repetir l’infart i em van operar
a vida o mort, em van posar
tres bypass i després d’una

Agraïment
Flor Martínez Alba

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

dura i llarga estada a la UCI
de l’Hospital, el passat 28
d’octubre vaig tornar a casa
per continuar amb la
recuperació.

Tot i que durant la meva
estància a la Vall d’Hebron,
els metges no van deixar de
repetir-me que la meva
recuperació havia estat un
miracle, vull fer constar que
sense els metges no hauria
estat possible.

És aquest el motiu pel
qual vull donar milers i milers
d’agraïments de tot COR als
facultatius que em van
atendre la matinada del 7
d’octubre, la Dra. Pilar
Biendicho, el Dr. Josep Maria
Lara (em va acompanyar
durant el viatge amb
ambulància), en Jordi
Fontena i l’Ana Pau Massó,
ja que estic segura de que
sense la seva ràpida i
professional actuació jo no
podria gaudir d’aquesta nova
vida! Aquest agraïment  el
faig extens a tots els
professionals que em van
tractar a l’Hospital Vall
d’Hebron (zeladors,
infermers, anestesistes,
cardiòlegs, psicòlegs...)

No voldria acabar aquests
escrit sense donar les gràcies
al meu espòs (Manolo), a la
meva filla (Edurne), als meus
pares, sogres, germans,
cunyats, nebots i sobretot a
totes aquelles persones que
dia a dia han donat suport,
ànims i escalfor als meus per
fer més portadors els durs
moments que els va tocar
viure.
----------------------------------------------------

www.revistagroc.com

hem emborderit de mala
manera, i cadascú que agafi
l’espelma que li
correspongui.

Cal dir que el passat
escrit al Groc, no ha agradat
a determinat sector dels
lectors. Entenent entre altres
coses que és un
recolzament a les “maneres”
de governar del Sr. Aguilà.
No està concebut ni fet amb
aquest propòsit, però si el
volen entendre així, jo no hi
puc fer res. Potser, només
caldria tornar-lo a llegir, dic
jo. Doncs penso que hi
subjeu una crítica molt
realista a l’ús i abús del seu
govern municipal, que tenint
una majoria ben fermada i
ben estomacal pot portar a
terme com li plau i li roti. En
fi, deixem-ho estar.

El que sí he notat estant
al carrer és un sentiment
d’alleugeriment pels
resultats de les eleccions del
passat novembre. És com
un alè generalitzat de tornar
a la normalitat després d’una
llarga caminada per un
desert d’ordres,
contraordres i desordre. Avui
el Sr. Mas té a una majoria
convençuda, de que serà
ben diferent el seu govern a
aquell grotesc i demagògic
experiment tan ridícul com
ineficient.

Un que pentina cabells
blancs i passa de la
setantena, no creia poder
llegir la sentencia del “Pacto
Antitransfuguismo”, sobre
el que va passar quan els
dos regidors d’Iniciativa-

Verds van retirar el seu
suport al Sr. Aguilà. Com
per art de màgia en van
aparèixer dos més, sortits
de ventres (partits) ben
diferents, per recolzar-lo.
Un i l’altre prou
mereixedors de xistes i
acudits per la gent del
poble, impertèrrits, i amb
els seus premis ja
obtinguts van fent, i crec
que aniran fent. El PSOE-
PSC es cuidarà de
protegir al seu fill Miquel,
malgrat escamotejar-li la
presidència de la
Diputació en el seu
moment. O de picar-li la
cresta en el rifi-rafe dels
llocs de treball en la
Diputació.

En el punt IV es
pronuncia d’una manera
inequívoca en la conducta
del nostre alcalde; és
culpable. Dura paraula.
De llargues
conseqüències cas de
complir-se. La sentencia
porta data del 15-11-10.

És per lloar en aquest
cas la reacció d’Esquerra
Repulicana, i per
envergonyir la d’Unió que
va callar i no va fer res
davant d’un individu que
la representava. On estava
el “quefe” local? Tan
sobrada va de forces Unió
que pot passar d’un fet
com aquest?

En l’escrit del Groc
núm. 535 del 15-01-10, en
feia ampla referència dels
fets i dels actors.

---------------------------------------------
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Nadal, diuen que és
temps d’alegria i humilitat,
doncs és així, però per a
molts són temps de tristesa
si és que falta algun membre
de la família que cada any
l’havien passat tots junts
aquestes festes tant
entranyables i tant familiars,

Nadal 2010
Francesc Cucurull Torra

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

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
Lo mercat

Pedres del carrer m’expliquen coses
de gent del passat,
de boques ja closes,
de tants ciutadans passejant pels pòrtics
d’aquest mercadal.

Pedres i portals d’aquell Pere nostre,
de fa vuit-cents anys,
relaten les hores del nostre mercat,
amb paraules mortes, amb les que han quedat.

Amb retrets i noses
que també han passat,
amb pobles i nobles
que ens han fet costat.

El Govern Tripartit va col·locar la 1a pedra del nou hospital de Balaguer el 3
d’abril del 2009 i va anunciar que estarien acabades a l’any 2011. Però

lamentablement, les obres es troben aturades  ja des d’abans de les
eleccions al Parlament. Creus que aquest incompliment, és degut a la crisi

econòmica de la Generalitat?

Vota conectant amb www.cerclebalaguer.cat

SI       NO    NS/NC

que conviden a ser
generosos, doncs no es pot
oblidar aquell ser que tan
estimes i recordes en un dia
tant gloriós de Nadal.

Les llars desperten
bellesa per celebrar el
naixement d’aquell infant
que va venir al món per

Acostumo a llegir amb
atenció l’escrit que cada
quinzena publica el Sr.
C.G.A. Hi ha vegades en què
hi estic d’acord, d’altres
només en part i també,
alguna vegada, en total
desacord. És un escrit
d’opinió i, per tant, el lector
té tot el dret de considerar-
lo encertat o no segons
coincideixi amb la seva
pròpia.

Fins aquest darrer escrit
(publicat al número 557
d’aquesta revista) titulat «Un
parer i una idea» no havia
sentit mai la necessitat de
contestar o contrastar
aquesta opinió escrita, tot i
que més d’una vegada s’ha
fet referència a la meva
faceta política o al nostre
partit o federació, sense que
tot allò publicat fos
exactament cert o al nostre
parer encertat. Aspiro que,
en acabar de llegir aquest
text, tothom entengui

Aclariment a l’opinió del Sr. C.G.A.
Josep Ma Roigé, President del Grup Municipal de CiU a l’Ajuntament de Balaguer

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

perquè aquesta vegada m’ha
semblat indispensable fer-
ne referència.

L’escrit tenia dues parts.
El parer, paraula que implica
una alta dosi de
subjectivitat, feia referència
a la seva resposta a la
pregunta si el darrer resultat
electoral a Balaguer, 2.949
vots a CiU i 1.084 vots al PSC,
podia tenir incidència en les
properes municipals. I, per
altra banda, la idea que
exposava d’adquirir un
edifici per encabir els
despatxos dels expresidents
de la Generalitat.

Que ningú pensi que
m’atreveixo a criticar l’opinió
com a tal. Té tot el dret a
pensar que el resultat del 28N
no té cap incidència especial
en les properes eleccions
municipals. El mateix dret,
però, que tenen altres a
pensar que sí que s’ha iniciat
el canvi també a Balaguer.

Tot això amb un

argumentari discutible com
el fet que el Sr. C.G.A.
manifesti que el ciutadà
«sembla patinar» sobre el
gel del deute municipal, o
que «passa» del
«nepotisme, amiguisme, o
despesa sortida de mare del
Sr. Aguilà».  No deixa de ser
la seva opinió, que no
comparteixo, però tampoc
aquest és el motiu de
l’aclariment. Són els
ciutadans els què saben si
els importa o no, i com els
afecta, amb els impostos
que paguem tots, aquesta
política.

Hi ha una sola frase que
em provoca, perquè la
interpreto com a genèrica,
dirigida  a tots el polítics i no
únicament a l’actual dirigent
municipal. Diu textualment:
«Ens fot una bleda! Per la
senzilla raó que encara que
ens emparrem per les
parets, el polític votat no ens
farà ni cas. Fins ara, el seu

món no és el nostre i tots ho
sabem.»

No m’agrada que es posi
tots els polítics en el mateix
sac. No puc acceptar que
ningú gosi dir que no faré
cas de l’opinió del votant.
Sempre, en tota la meva
actuació política, he fet cas
de l’opinió dels votants i no
sóc conscient d’haver-la trait
mai. I em considero prou fort
i dins d’una organització
prou democràtica i amb
llibertat per continuar
actuant sempre i en tot
moment fent cas,
respectant i essent digne de
la confiança rebuda dels
ciutadans amb els vots. I
sóc i seguiré sent honest, un
polític honest.

El meu món i el dels
companys que pensem i
treballem per aconseguir un
canvi a millor a Balaguer, i
no em refereixo només en la
gent de CiU,  és el mateix
món de la majoria de
ciutadans de Balaguer. Un
món de treball o de treballs
per arribar a fi de mes, per
donar als nostres fills la
millor formació, per
il·lusionar-nos amb petites o

grans coses, per
acompanyar-nos en
moments difícils i  per a
celebrar, també, els bons
moments.

Li demano, Sr. C.G.A.,
que entengui aquesta crítica
com una reacció en positiu.
Li agraeixo la seva
provocació. A vegades
valors com l’honestedat, la
coherència i l’honradesa,
què formen part de la
manera d’ésser i d’actuar de
la persona, també
políticament, no són motiu
de conversa (no són notícia)
i cal que algú,
voluntàriament o no,  punxi
per fer-los sortir de manera
pública i notòria (si el polític
és honest, coherent i honrat,
és clar).

Li reconec i li aprecio que
tingui opinió, i que per molts
anys tothom pugui defensar
lliurament la pròpia. Veurà
que de la idea de l’edifici del
Passeig de Gràcia no li dic
res. És seva i, com no podria
ser d’altra manera, li
respecto.

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

redimir-nos a tots.
Aquestes festes són

festes d’alegria i solidaritat a
totes les persones de pau, així
ens hauríem de sentir
sempre, no tant sols en
aquestes glorioses festes
Nadalenques.

Feu Senyor que sempre
sigui Nadal, i que sempre
tinguem amor i solidaritat als
nostres  semblants.

Que aquestes festes ens
portin a tots, pau, justícia i
felicitat.
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Milers de nens i nenes gaudeixen del

Parc de Nadal a Reis, ple d’activitats

El passat dia 27 de de-
sembre, el Saló de la infàn-
cia de Nadal a Reis, també
popularment conegut com
el Parc de Nadal, va obrir les
seves portes amb un gran
ventall d’activitats pensades
per les diferents edats a les
que va destinades el Saló.

De fet, també s’ha de
destacar la col·laboració de
diferents entitats de la ciutat
que van participar en el
muntatge de tallers
didàctics i educatius que
van ajudar a ampliar l’oferta
lúdica.

Una altre apartat
important que va tenir molt

d’èxit va estar l’espai
medieval on tots els nens i
nenes, a més a més de jugar
amb els jocs d’aquella
època, van poder participar
en tallers com el taller de la
sal o la elaboració d’un porta
fletxes, també van poder
esser nomenats cavallers de
la cort de la ciutat.

També els espectacles

Taller medieval en commemoració dels 800 anys de mercat

infantils, l’explicació de
contes i la visita de diferents
mascotes com el Banyetes,
el Bob Esponja o el Patricio
han omplert d’infants
aquest gran pavelló.

Un dels dies que va estar
obert, l’alcalde de Balaguer,
Miquel Aguilà, va visitar el
Saló i es va mostrar molt
satisfet per la gran
participació, cosa que
encoratja a organitzar
aquest tipus d’activitats i va
agrair la voluntat de totes les
entitats que un any més han
volgut ser-hi presents durant
els dies d’obertura al parc.

En total han estat milers
els nens i nenes que han
passat pel parc des del 27 de
desembre fins al dia de
tancament, el passat dimarts
4 de gener, que es van
acomiadar amb la visita
d’alguns dels personatges
més estimats pels petits.

Milers de nens al Parc de Nadal

Els participants han
pogut participar en totes
les activitats, culturals,
esportives i lúdiques del
parc de Nadal

El passat dimecres 5
de gener, va ser
novament màgic pels
més petits de Balaguer
amb l’arribada dels Reis
Mags d’Orient amb el tren
de la Pobla.

Milers de persones
van esperar i acompanyar
la Cavalcada fins a la
Plaça Mercadal, on els
Reis es van dirigir als
assistents i van recollir
totes les cartes dels nens
i nenes de Balaguer i
posteriorment, a la nit,
van repartir les joguines i
regals per totes les cases
de la ciutat.

El recorregut reial va
iniciar-se a l’Estació de
trens, i passant  pel
Passeig de l’Estació van
dirigir-se cap al Mercadal,
on els esperava un

escenari ple de màgia,
llum i color, i milers de
nens i nenes amb ulls
brillants de l’emoció i els
nervis de la nit més
esperada de l’any.

Ses magestats els
Reis Gaspar, Melcior i
Baltasar, no es van oblidar
dels més necessitats en
els seus discursos,
defensant la campanya
que des de fa anys està
desenvolupant Creu Roja,
de «Cap nen sense
joguina».

Els Reis Mags d’Orient porten

la màgia i la il·lusió a milers

de nens i nenes de Balaguer

Els Reis Mags d’Orient al seu pas per Balaguer

La Cavalcada va anar
des de l’Estació de
Trens fins a la Plaça
Mercadal amb milers
de nens i nenes
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Anuncis breus classificats

IMMOBLES

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

ALQUILO nave de 400 m2

a la Ràpita.Autorizada

para cualquier negocio o

párking para camiones.

Razón: 609939547.

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

ES VEN pis al carrer Sana-

huja, 35 de Balaguer.

Preu a convenir. Interes-

sats trucar al telèfon:

649737003 (Judit).

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

OPORTUNITAT a Cama-

rasa, es ven casa mobla-

da, 150 m2, garaig 2/3 cot-

xes, 3 hab., 3 banys, a/a,

calef., llar de foc, piscina

60m3. Preu: 255.000 e.

Raó: 687573893 (tardes).

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

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 apartament nou

a l’Av. Països Catalans, 2

hab, a partir de 300 e/

mes. Raó: 973446011.

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

ES LLOGA apartament

a Camarasa, moblat,

foc a terra i vistes al

riu. Lloguer de pàrking

de línia al carrer Sant

Pere  Màrt i r.  Raó:

973447752-639920281.

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

VENDA/LLOGUER de

pàrkings tancats al c/

Jaume Balmes, 11. Raó

telèfons: 973446161-

629310479.

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

ES LLOGA pis a Bellcaire,

70m2, 2 hab., cuina, men-

jador, bany. Tot d’obra

nova. Raó : 695909890.

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

ES LLOGUEN pàrkings a

l’edifici HP Sanahuja, 36.

Referència Cudós. Raó:

973450555 (demanar per

Montse).

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

TRASPASO lavadero de

coches por no poder

atender. C/ Barcelona,

56 .  En  p leno rendi -

miento.  Te lé fonos:

650604581-618382661

(Carmen).

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

VENTA casa al Secà. Fa-

çana de 16 m, superfície

375 m2, habitable de 110

m2. Preu: 155.000 e. Raó:

670284619.

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

ES TRASPASSA pub a

Balaguer, llicència disco-

teca. Abstenir-se curio-

sos. Telf: 667476167.

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

OPORTUNITAT, venda

de parcel·les aïllades a la

millor zona de Balaguer,

al costat del col·legi

Montroig. Entre 380-750

m2. Interessats trucar al:

676996765.

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

VENC pàrking als Països

Catalans. Tel: 973446011.

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

ES VEN/LLOGA local ide-

al per restauració, situat

al c/ Escala, 110 m2. Inte-

ressats trucar al telèfon:

600381763.

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

OPORTUNIDAD, vendo

piso de 140 m2, amue-

blado, zona tranquila, 4

hab., 2 baños, a/a,

calefacción sin comu-

nidad. Razón teléfono:

687573893 (llamar por las

tardes).

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

VARIS

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

BUSQUEM fotografies de

Balaguer i comarca sobre

el Tren de la Pobla, època

de vapor, per la pròxima

publicació d’un llibre

que seria una nova edició

renovada i ampliada de la

publicada l’any 1995. In-

formació al 629912692 i

trenlleidapobla@wanadoo.es

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

ELENA TAROT 806599592

visa  972215590 Tornarà?

trucarà? quan? els seus

sentiments?... Atiendo

pesonalmente. Tf 1,16 tm

1,53 apdo 596. cod. 17080.

+18a.

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

MOTOR

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

ES VEN Renault Laguna

RT 1.8, L-AC, amb rodes

noves, climatitzador, ITV

recent, 136.000 kms. En

bon estat. Telf:

699127838.

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

TREBALL

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

CHICA del país, se ofrece

para cuidar niños o

también gente mayor.

Con experiencia.

Interesasos llamr al

teléfono: 638148552.

-------------------------------------
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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
--------------------------------------------------------------------------
ALGERRI
AJUNTAMENT 973 426013
--------------------------------------------------------------------------
BALAGUER
AJUNTAMENT 973 445200
IMPIC 973 446606
MOSSOS (URGÈNCIES) 088
MOSSOS D’ESQUADRA 973 457700
GUÀRDIA URBANA 973 450000
CÀRITAS BALAGUER 973 448258
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
CENT. MEDIC RECONX. 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 EVANG. PENT. 973 445996
FUNERARIA SANT JOSEP 973 445786

629 447113 - 629 377476 -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
--------------------------------------------------------------------------
LA SENTIU
AJUNTAMENT 973 424005
CASA DEL METGE 973 424058
--------------------------------------------------------------------------
LES AVELLANES
AJUNTAMENT 973 454004
--------------------------------------------------------------------------
MENÀRGUENS
AJUNTAMENT 973 180205
--------------------------------------------------------------------------
MONTGAI
AJUNTAMENT 973 430005
METGE 973 430107
--------------------------------------------------------------------------
OS DE BALAGUER
AJUNTAMENT 973 438004
METGE 973 438003
A.T.S. 973 438062
RESIDÈNCIA 973 438169
--------------------------------------------------------------------------
SANT LLORENÇ
TELÈFON PÚBLIC 973 420003
--------------------------------------------------------------------------
SANTA LINYA
TELF. PÚBLIC 973 454002
--------------------------------------------------------------------------
TARTAREU
TELÈFON PÚBLIC 973 454003
--------------------------------------------------------------------------
TÉRMENS
AJUNTAMENT 973 180010 / 973 180041
CASA DEL METGE 973 180213
--------------------------------------------------------------------------
VALLFOGONA DE BALAGUER
AJUNTAMENT 973 432008
CASA DEL METGE 973 432055
--------------------------------------------------------------------------
VILANOVA DE LA SAL
TELÈFON PÚBLIC 973 454019
--------------------------------------------------------------------------

Telèfons útils

ÀGER

F. JOSA - C/ La Font, s/n 973455286

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

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

SORTIDES ARRIBADES
BALAGUER LLEIDA
06.20 (1) 06.49
08.00 (6) 08.30
09.50 10.19
12.25 12.54
14.16 14.46
16.00 16.29
17.20 (5)   17.50
18.30 (4) 18.59
19.25 19.55
BALAGUER LA POBLA
09.39 11.00
11.04 (5) 12.25
14.19 15.40
20.59 (3) 22.20

Horari de trens

Horari d’autobusos

(1) Circula de dilluns a divendres feiners.
(2) Tren directe entre Lleida i Balaguer.
(3) El dies 24, 25 i 31 de desembre, només circula entre Lleida i Balaguer.
(4) Horari des del 3 d’abril de 2010.
(5) Nou servei des del 3 d’abril de 2010. Consultar els dies que circula.
(6) Els dies 25 i 26 de desembre i 1 de gener, només circula enre Lleida i Balaguer.

SORTIDES ARRIBADES
LLEIDA BALAGUER
05.50 (1)(2) 06.13
07.15 07.44
09.10 09.39
10.35 (5)   11.04
11.45 12.14
13.45 14.19
15.15 15.44
17.55 (4) 18.24
20.30 (3) 20.59
LA POBLA BALAGUER
06.40 (6) 08.00
12.56 14.16
16.00 (5) 17.20
18.05 19.25

Farmàcies de torn de Balaguer

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 tel.: 687 509 546

De les 8 de la tarda del 13 de gener a les 8 de la tarda del 20 de gener MARCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De les 8 de la tarda del 20 de gener a les 8 de la tarda del 27 de gener ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De les 8 de la tarda del 27 de gener a les 8 de la tarda del 3 de febrer CLAVER

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
06.10 BARCELONA feiners
07.55 “ diari
18.58 “ diumenges
19.00 UAB BELLATERRA diumenges lectius
19.55 " diari
06.10 TÀRREGA feiners
07.10 " feiners
08.00 " de dill. a div. feiners
12.00 " feiners
15.00 " feiners
18.58 " diumenges
19.30 " feiners
05.55 LLEIDA de dill. a div. feiners
06.55 " de dill. a div. feiners
07.41 " feiners
07.45 " feiners
07.48 " feiners
07.55 " dim, dime, diven.
08.00 “ dill., dim., 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 “ diari
09.50 SEU D'URGELL diari
16.35 “ diari
09.50 PUIGCERDÀ diari
13.35 SOLSONA de dill. a div.
09.50 PONTS diari
12.30 “ de dill. a div. feiners
13.35 “ de dill. a div. feiners
16.35 “ diari
18.30 “ de dill. a div. feiners

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
19.50 PONTS de dill. a div. feiners
09.48 ESTERRI D'ÀNEU diari
17.23 “ diari
07.00 AGRAMUNT de dill. a div. feiners
13.17 “ feiners
18.30 “ de dill. a div. feiners
18.58 “ diumenge
19.47 “ de dill. a div.
07.00 ÀGER feiners
09.48 “ feiners
14.00 “ dim., div., disb.
17.00 “ dill., dima., dij.
17.23 “ feiners
11.05 LES Diari
18.05 “ Diari
08.40 ALMENAR de dill. a div. feiners
12.45 “ dissabtes feiners
15.00 “ de dill. a div. feiners
17.00 “ de dill. a div. feiners
18.50 “ de dill. a div. feiners

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
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