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Què en penseu?...
Josep M. Simon i Auberni

------------------------------------------------L’altre dia, un destacat
membre de l’enyorat CdC
(Club dels Corrosius), que
ningú no confongui amb CDC,
el partit polític, em deia, a títol
personal, que potser havia
arribat l’hora de tornar a publicar
les seves notes, i com no podia

Enguany, el Centre de Recursos Pedagògics de la
Noguera, celebra els seus 25 anys de vida. 25 anys dedicats
al servei de l’ensenyament a la nostra comarca. 25 anys
de servei als nostres mestres, als nostres escolars, als
nostres centres educatius. 25 anys que han fet d’aquest
Centre de Recursos Pedagògics de la Noguera, un ens
pioner en el món educatiu català. 25 anys treballant colze
a colze amb l’Ajuntament de Balaguer i el Consell
Comarcal de la Noguera, elaborant els diferents plans de
dinàmica educativa que han estat un exemple de com
l’ensenyament i l’educació anaven plegats per tal de
formar escolars de cara a la seva inserció a la societat del
segle XXI. 25 anys d’esforç, de sacrifici, però sobretot,
d’èxits professionals d’un equip pedagògic capitanejat
per Joan Arjona, ànima d’aquest Centre.
Han estat 25 anys de treball en equip, 25 anys que a
més de les tasques pròpies de centre de recursos, aquest
equip s’ha volcat amb una intensitat inusual a d’altres
tasques educatives que han marcat una època a la nostra
comarca. Cal remarcar les celebracions de les festes
populars, les plantades d’arbres a diferents zones de la
ciutat, l’organització de cicles escolars de teatre, la inclusió
de l’educació vial entre els escolars, els concursos de
dibuix i redacció, el donar a conèixer el patrimoni cultural,
històric, natural i empresarial de la nostra ciutat als
escolars, que, tard o d’hora hauran d’agrair aquesta tasca,
que de ben segur els marcarà en el seu futur social i
professional.
Gràcies Joan, Miquel, Mercè, Josep, Jaume i Josep
Maria, per 25 anys d’ENSENYAMENT amb majúscules.

ser d’altra manera, corrosives,
en aquesta revista. El CdC, per
posar a to la memòria, si no
m’equivoco, va ser la pinzellada
humorística, a finals del 80 i fins
a meitat dels 90 càustica o, si
ho preferiu, àcida en el GROC.
Sembla que el cuquet que ell
tenia de desenterrar el bolígraf,
més que la destral, és degut a
la proximitat de les municipals,
per allò de la «moguda» que es
cou en una contesa local.
El vaig animar, perquè crec

que a Balaguer hi regna el tedi i
la monotonia. A més, hom
recomana prendre’s la vida
més alegrement. Ara, després
d’haver llegit la notícia d’aquest
manifest, he de rectificar o
reafirmar-me en allò que li vaig
dir? Tinc dubtes de, cosa que
en aquells anys no va succeïr,
algú privaria els lectors de
passar una estona divertida.
Sembla, doncs, que els temps
han canviat...
-------------------------------------------------
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Els propers 5 i 6 de març es celebrarà
una nova edició de la Fira Expoauto
Una vintena de firmes automobilístiques exposaran
més de dos-cents vehicles nous, quilòmetre 0 i
seminous, amb un màxim de dos anys

Presentació del cartell d’Expoauto 2011

Per tercer any consecutiu i a demanda dels mateixos expositors, Expoauto
esdevindrà un saló pioner a
les Terres de Lleida.
Els propers dies 5 i 6 de
març, Expoauto seguirà
essent
el
Saló
de
l’automòbil km0 i seminou,
amb un període de
matriculació màxim de dos
anys, desprès de l’èxit
obtingut en les darreres
edicions.
No obstant, i per tal de
no perdre la identitat del
Saló es demana als
expositors representats per
firmes comercials que
presentin algun model nou
de cada marca, ja que
bàsicament és el que
diferencia de la fira del
vehicle de segona mà que
es celebra a l’octubre, que

Expoauto

cada concessionari pot
portar les marques que
vulgui.
El pavelló d’Inpacsa ja es
troba ple al 100% amb les
19 marques automobilístiques, destacant que el
95% de les mateixes són
dels concessionaris i punts
de venda oficial de la ciutat
de Balaguer, dada que indica
que el sector es volca
claríssimament en aquest

certamen ja que el
concebeixen com l’eina de
promoció que representa.
El passat dilluns 7 de
febrer, l’alcalde de Balaguer,
Miquel
Aguilà,
el
vicepresident executiu de
l’ImPic, Josep Ma Escoda i
la directora de la Fira,
Antonieta Martínez van
presentar el nou cartell
anunciador
d’aquest
certamen.

B A L A G U E R <<

Els diferents centres escolars celebren
el Dia de la Pau i la No violència
Amb diferents actes
reflexius sobre la
importància de la pau al
món els escolars van
commemorar la diada
Aquest any, amb motiu
de la celebració del dia escolar de la No-violència i la Pau,
les escoles de Balaguer van
organitzar tot un seguit d’actes.
El col·legi La Noguera de
Balaguer va organitzar un
acte conjunt on hi va participar tot l’alumnat del centre i
en el qual s’ha volgut retre
homentatge al músic i animador cultural Xesco Boix
cantant cançons adaptades
per ell com: “Estima, estima”; “Si ens deixéssim de
romanços” i “Ningú no
comprèn ningú”.
Seguidament, entre tots

Celebració del dia de la Pau al col·legi La Noguera

i totes, es va representat al
pati de l’escola la paraula
PAU.
L’alumnat de l’escola
Mont-roig ho va celebrar parlant sobre el que significava
la Pau i la no-violència. Seguidament cada infant es va
comprometre a complir un
bon propòsit per aquest
curs. També es van decorar

Alumnes de l’Escola Mont-roig

unes garlandes que van servir per guarnir l’escola. Finalment van visionar la pel·lícula
de «Kirikú i la bruixa».
Alumnes i professorat
del Col·legi Nostra Senyora
del Carme es van trobar al
pati gran de l’escola per reflexionar sobre la violència
que és present arreu i que
es manifesta de diferents
formes, des de conflictes
bèl·lics, als maltractaments.
Tots ells motivats per raons
diverses i sempre de difícil
justificació.
Després que la mainada
d’educació infantil construís
el símbol de la pau, es va llegir un manifest que
emfatitzava sobre aquestes
situacions esmentades.
Per finalitzar la trobada,
es va cantar la cançó “Els
meus amics”, del Club Súper3, prou coneguda per tots
els escolars.

Jornades de Portes obertes
als diferents centres
educatius de Balaguer
Durant aquest mes de
febrer, els diferents
centres escolars de
Balaguer, estan realitzant
les jornades de portes
obertes, per tal de
mostrar les seves
instal·lacions i poder
explicar als possibles
futurs usuaris dels
centres, els seus plans
educatius, pedagògics i
sistemes de treball.
El darrer diumenge de
gener va fer la jornada de
portes oberta l’Escola Pia,
mentre que el passat
diumenge 6 de febrer ho
va fer el col·legi Gaspar de
Portolà.
El proper diumenge
13 de febrer, d’11 a 13
hores obrirà les seves
portes el col·legi La
Noguera, per tal de
mostrar les seves

Les preincripcions pel
proper curs 2011-12
es realitzaran durant
la segona quinzena de
febrer
instal·lacions. El mateix
dia, a partir de les 12 del
migdia també farà la
jornada de porters obertes
el col·legi Mont-roig, a la
carretera de Camarasa,
mentre que el dimarts, 15
de febrer, a partir de les 5
de la tarda, ho farà el
col·legi Àngel Guimerà.
Cal dir que enguany
s’ha avançat l’obertura del
període de
preinscripcions que es celebra
durant aquesta segona
quinzena del mes de
febrer.

Jornades de portes obertes als diferents centres
educatius de Balaguer
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Cobriment dels dipòsits de l’aigua
potable del Castell Formós de Balaguer
L’obra té un cost de 371.000 euros que han estat
subvencionats al cent per cent pel pla d’inversions

Obres de cobriment dels dipòsits

La setmana passada l’alcalde de Balaguer, Miquel
Aguilà, va visitar les obres de
cobriments dels dipòsits
municipals d’aigua potable
situats a l’interior de les runes del castell Formós.
L’actuació que està
finançada pel pla d’inversió
local 2010 ha permès millorar
la qualitat de l’aigua, i un
estalvi de gairebé un 50% en
el clor, ja que el cobriment
evita la evaporació del
mateix.
El cost que suposa
aquesta obra ha estat de
371.846 euros, i que ha estat
subvencionat al 100% del
seu cost total.

Èxit del mercat de les Rebaixes
celebrat el passat divendres al passeig
El passat divendres 4 de
febrer, el passeig de l’Estació
va tornar a ser l’escenari escollit per l’Associació de Comerciants Balaguer 2021, per
celebrar una nova edició del
Mercat de les Rebaixes d’hivern.
Un total de 22 parades de
diferents establiments comercials de la capital de la
Noguera van exposar a la venda tots aquells productes rebaixats entre les 9 del matí i
les 5 de la tarda.
Les parades de roba, sabates, joguines, perfumeria,
llenceria, i tot tipus d’articles
rebaixats van formar part
d’aquest mercat que se cele-

Mercedes-Benz

Ajuntament i Associació de
Veïns visiten les obres del
Centre Històric de Balaguer

Visita a les obres al Centre Històric

Les obres realitzades
i projectades han de
donar una nova
vitalitat al centre
històric de Balaguer
El passat 1 de febrer,
l’ajuntament de Balaguer
representat per l’alcalde
de la ciutat, Miquel Aguilà
i l’arquitecte municipal,
Montse Giné varen organitzar una visita d’obres
al bell mig del centre Històric amb representants
de l’Associació de Veïns
del Centre Històric, encapçalats pel seu president, Alex Rúbio per tal
de conèixer d’aprop totes
les millores que s’estan
duent a terme com l’ober-

tura d’un vial que permetrà enllaçar la part alta de
la ciutat amb el nucli antic, el carrer dels Arços, el
carrer del Torrent, el casal
de ciutat que gairebé ja
està a punt i les obertures
fetes en petits carrers del
centre que permetran oxigenar aquesta zona sense perdre el seu encant
sinó tot el contrari.
El president de
l’associació va mostrar la
seva satisfacció envers
aquestes obres ja que
permetran tornar a donar
una identitat en un barri
que fou el centre de la
ciutat i ara estava molt
malmès.
Aquestes
obres
donaran el seu fruit a poc
a poc amb la recuperació
d’aquest barri.

Mercat de les Rebaixes d’hivern

bra des de fa anys i que enguany va allargar-se fins a les
5 de la tarda. Aquesta
perllongació de l’horari va ser

V. X. ADSUAR

vendes · reparació de turismes i recanvis originals · equip Star Diagnosi

C/ Urgell, 89 (Davant Camp de futbol) - Tel. 973 447510-Fax 973 450896 - BALAGUER
REPARACI” DE VEHICLES INDUSTRIALS: C/ Joan Maragall, 5 - HOSTAL NOU

valorada molt positivament
pels comerciants participants
al mercat, que estudien poder-ne fer més al llarg de l’any.

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
Av. Pere III, número 10, entresòl. Balaguer
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Balaguer va acollir el primer concurs
de baristes, elaboradors de cafès
El passat divendres 28 de
gener, el Teatre Municipal de
Balaguer va acollir el Primer
Concurs de Barista «Ciutat de
Balaguer».
Un original concurs dirigit als professionals del món
dels bars, especialment dedicat als elaboradors de cafès.
Els concursants van
haver de fer 4 cafès exprés, 4
capuccinos i 4 còctels davant
d’un exigent i especialitzat
jurat que puntuava les seves
actuacions.
Cal
destacar
la
participació del jove
balaguerí, Blai Delsams, que
va competir per primera
vegada amb professionals
que ja havien participat en
diversos concursos, fent un
excel·lent paper en aquest
peculiar concurs.

Convocat el concurs de
fotografia 800 anys de mercat

El balaguerí Blai Delsams va participar per primera
vegada en un concurs d’aquestes característiques,
fent un excel·lent paper

Mercat de Balaguer

Dins dels actes de celebració dels 800 anys de
mercat, s’ha convocat el
concurs de fotografia,
amb tres modalitats, infantil (fins a 12 anys), juvenil (de 12 a 18 anys) i
adult (majors de 18 anys).
Les fotografies, sobre
Blai Delsams en un moment del concurs

7

el mercat, es poden lliurar a l’Impic fins el dia 4
de març, ja sigui en format paper i format digital.
Les bases al concurs,
estan penjades a la pàgina web de l’Ajuntament,
www.balaguer.cat
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Els onze molins d’oli de la Noguera
presenten una campanya promocional
Posaran a la venda pacs
dels diferents olis de la
comarca per donar-los
a coneixer entre la
població
A partir del mes de febrer
l’Associació de Molins d’Oli
de la Noguera, el Consell
Comarcal de la Noguera i
l’Oficina Comarcal del Departament d’Agricultura de
la Generalitat posaran en
marxa una campanya per
promoure els olis d’oliva que
es produeixen a la Noguera.
El tret de sortida serà la
presentació de la campanya
que es farà a finals del mes
de febrer amb una parada al
mercat dels dissabtes de
Balaguer, en el marc de les
activitats de celebració dels
800 anys de mercat
d’aquesta ciutat, on es

Oliveres

Presentació de la campanya

podran degustar els
diferents olis i adquirir-los.
En col·laboració amb
l’Associació de Cases de
Turisme Rural de la
Noguera, programaran
visites guiades als molins
com un servei més per als
turistes rurals que visiten la
comarca.
També col·laboraran

amb el sector de la
restauració, per al qual
fabricaran uns pacs amb els
diferents olis de la comarca
perquè els clients puguin
degustar-los en els seus
àpats als restaurants de la
Noguera.
Una altra via per donar a
conèixer l’oli de la Noguera
serà l’edició d’un díptic
informatiu que recollirà la
informació relativa als
molins d’oli de la comarca i
que es distribuïrà en els
establiments que ofereixen
serveis turístics, per així
promocionar-se.
Cal recordar que
l’Associació de Molins
aplega un total d’onze
molins, que produeixen
aproximadament 800.000
litres l’any, procedents dels
4 milions de quilos d’olives
que es cullen de les oliveres
de la nostra comarca.

La Diputació amplia el
programa Thao a diverses
poblacions noguerenques
La Diputació de Lleida
dins de l’Àrea de Salut
que va posar en marxa al
2010 i a través d’una
partida pressupos-tària
d’ajuts per a la promoció
d’hàbits saludables té
previst destinar 150.000
euros al desenvolupament del Programa
Thao distribuïts entre el
2010 i el 2011.
La Diputació de Lleida
posa a disposició de les
18 ZER convidades a
participar-hi
un
dinamitzador expert que
ha de vetllar pel
desenvolupament
i
implementació
del
programa Thao en
cadascuna de les ZER, a
través de les escoles,
centres de salut, etc.
A la comarca de la

A través de les ZER El
Romaní, la ZER Sió, la
ZER Espernallac i la
ZER el Jonc de la
Noguera
Noguera han estat
convidades la ZER El
Romaní, ZER Sió, ZER
Espernallac i ZER El Jonc
(comarca de la Noguera i
l’Urgell).
Les
poblacions
incloses en aquesta acció
són: Montgai, Cubells, La
Sentiu de Sió, Vilanova
de Meià, Butsènit d’Urgell,
Preixens, Les Ventoses,
Bellmunt
d’Urgell,
Penelles, Vallfogona de
Balaguer, Camarasa,
Menàrguens, La Ràpita.

El programa Thao també es desenvolupa en
diferents centres escolars de Balaguer

P U B L I C I T A T <<
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La Caixa , sempre al
vostre costat.

En els actes socials, culturals i festius, a La Noguera i a Balaguer,
ahir, avui i sempre al vostre costat.
Bon Carnestoltes!
Parlem?

www.laCaixa.es
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Joana Ortega, vicepresidenta del
Govern català, visita la Noguera
Va visitar les poblacions
de Bellcaire d’Urgell i
Balaguer i la seu del
Consell Comarcal de la
Noguera
El passat dia 28 de
gener, l’Hble. Sra. Joana
Ortega
i
Alemany,
vicepresidenta del Govern
de la Generalitat de
Catalunya i titular del
Departament de Governació
i Relacions Institucionals,
va fer una visita institucional
a l’Ajuntament de Bellcaire
d’Urgell, al de Balaguer i al
Consell Comarcal de la
Noguera.
Aquesta és la primera de
les visites al territori, amb
un recorregut per les terres
de Lleida que clou a Lleida
ciutat. Durant la jornada va
estar acompanyada pel

El Consell Comarcal realitza
obres de millora al camí de la
Deixalleria Comarcal
Amb un cost total de
183 mil euros, s’ha
enxamplat el camí i
s’han eliminat alguns
revolts

Visita a l’Ajuntament de Balaguer

delegat del Govern a Lleida,
el Sr. Ramon Farré, i el
director
general
de
l’Administració Local, el Sr.
Joan Cañada.
En primer lloc va visitar
l’Ajuntament de Bellcaire
d’Urgell, on va ser rebuda
per l’alcalde Xavier Bergé i
la resta d’autoritats locals.
Acte seguit va visitar

Visita al Consell Comarcal de la Noguera

l’Ajuntament de Balaguer,
on va signar al llibre d’Honor
i es va reunir amb l’alcalde
Miquel Aguilà.
En la visita al Consell
Comarcal de la Noguera, la
vicepresident va ser rebuda
pel president, Vicent Font,
el gerent de l’ens comarcal,
Josep Baldillou, i la resta de
membres de la corporació.
Després de visitar les
instal·lacions del Consell
Comarcal i interessar-se per
les tasques que es duen a
terme des de l’ens, va signar
el Llibre d’Honor.
Aquesta estada a la
comarca de la Vicepresidenta del Govern de la
Generalitat de Catalunya, va
cloure amb un dinar de
treball amb tots els alcaldes
i alcaldes-ses de la Noguera
i els consellers i conselleres
del Consell Comarcal de la
Noguera.

El Consell Comarcal
de la Noguera ha invertit
un total de 196.309,69
euros en la millora de les
condicions de seguretat
de l’accés a les instal·lacions de gestió dels residus de la comarca.
D’aquest total, 183.016,84
euros corresponen a
l’execució de l’obra, que

ha anat a càrrec de l’empresa Àrids Romà, i els
13.292,85 euros restants
són l’import pagat per
l’expropiació de dos
parcel·les per poder ampliar el camí.
L’obra ha comptat
amb una subvenció de
175.348,63 euros de
l’Agència Catalana de Residus.
Les obres de millora
han consistit a fer el camí
més ample, a eliminar-ne
alguns revolts i asfaltarlo. Amb aquesta actuació
es facilita a totes les
persones que vulguin
accedir a la Deixalleria.

Camí de la Deixalleria Comarcal
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Centre de Recursos Pedagògics de la
Noguera: 25 anys de servei
El proper 17 de febrer es
presenta el llibre
commemoratiu d’aquests
25 anys dedicats al
servei de l’ensenyament
El 17 de febrer de 1986,
començava a caminar el
Centre de Recursos Pedagògics de la Noguera.
Ara fa 25 anys d’aquells
inicis que es commemoraran aquest proper 17 de febrer amb la presentació de
llibre “El Centre de Recursos
Pedagògics de la Noguera:
25 anys de pedagogia viva” i
l’exposició que porta el mateix títol.
L’acte serà a partir de les

Centre de Recursos Pedagògics de la Noguera

8 de la tarda, a la sala d’actes
i d’exposicions de l’Ajuntament de Balaguer.
El dissabte 19 i a la sala
polivalent del Servei Educatiu de la Noguera es farà el

La plantada de l’abre, activitat promoguda pel centre

sopar i la festa d’aquest 25è
aniversari de l’ens educatiu.
A partir d’aquest moment i fins el proper mes de
juliol, els actes de commemoració d’aquest servei a
nivell de comarca, s’aniran
succeïnt, amb varies activitats com projeccions de
cine-fòrum, conferènciescol·loquis, representacions
teatrals, taules rodones, etc,
la temàtica de tots ells al voltant de l’educació.
D’altra banda, i paral·lelament també es celebraran els 25 anys d’Escoles
d’Estiu de la Noguera. Els
actes es faran el proper mes
de juny, amb una exposició i
la presentació d’un DVD
commemoratiu.

Dagoll Dagom porta la seva
renovada “Nit de Sant Joan”
al Teatre Municipal
El proper dissabte 19
de febrer a partir de les 10
de la nit, el Teatre Municipal acollirà la representació de “La Nit de Sant
Joan”, dirigida per Carles
Alberola, música de
Jaume Sisa i interpretada
per Dagoll Dagom, amb
Jofre Borràs, Laia Piró,
Meritxell Duró, Jordi
Llordella, Joan Olivé,
Noèlia Pérez, Marc Pujol,
Anabel Totusaus.
Després de 30 anys,
Dagoll Dagom porta als
escenaris la nova Nit de
Sant Joan amb un format
de revista galàctica, adaptant-la als nous temps

Amb la música de
Jaume Sisa, es
representarà el
proper dissabte 19 de
febrer a les 22 hores
però mantenint una estructura pròxima al gènere de la revista.
D’altra banda, el proper diumenge 6 de març,
continuarà el cicle d’hivern-primavera amb l’obra
“Pluja constant”, interpretada pels coneguts actors
catalans, Joel Joan i Pere
Ponce.

“La Nit de Sant Joan” el dissabte 19 de febrer al
Teatre Municipal
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L’exposició “El naixement de la
Generalitat de Catalunya” al Museu
La Mostra es pot visitar
fins el proper 27 de
febrer a la Sala
d’Exposicions temporals
del Museu
El Museu de la Noguera
va inaugurar el passat divendres 4 de febrer l’exposició
«El naixement de la Generalitat de Catalunya».
Aquesta exposició és
una mostra itinerant que fou
organitzada pel Museu Comarcal de Cervera, amb el
patrocini de l’Obra Social de
La Caixa i el Departament de
Vice-presidència de la Generalitat de Catalunya.
En la inauguració hi va
assistir Miquel Aguilà, alcal-

Gran participació als cursos
de l’Oficina Jove de Balaguer
durant aquest mes de febrer
Els cursos d’iniciació
a la informàtica i el
de llenguatge de
signes, els més
demanats pels joves

Un dels gravats de l’Exposició

de de la ciutat. Després de
la inauguració la comissaria de la mostra i directora
del Museu de Cervera,
Carme Bergés, van fer una
visita guiada a l’exposició.
L’exposició d’”El naixe-

ment de la Generalitat de
Catalunya” es podrà veure
fins al 27 de febrer en els
horaris següents: de dimarts a dissabtes d’11 a 14
h i de 18 a 20 h i els diumenges d’11 a 14 h.

Celebració de santa Àgueda a la Sentiu
de Sió el passat 6 de gener

Les Àguedes de la Sentiu de Sió

El passat diumenge 6 de
gener, les Àguedes de la Sentiu de Sió varen celebrar la
festivitat de Santa Àgueda.
Van començar el dia amb
la celebració d’una Missa, i al
migdia es van reunir per fer un
dinar totes les dones. En el
transcurs del dinar es van fer
sortejos i es va donar un premi
sorpresa a l’Àgueda més gran.
La diada va acabar amb una
sessió d’escala en Hi-Fi a càrrec de l’associació de la gent
gran de la Noguera”.

Una desena de joves
de Balaguer i comarca
participen al curs de llenguatge de Signes que
s’està duent a terme a
l’Oficina
Jove
de
Balaguer.
Els cursos que
s’ofereixen des de la
Oficina Jove estan tenint
molt bona acceptació
entre la población jove de
Balaguer, i dels pobles
del costat, ja que tan el
curs d’iniciació a la
informàtica, com altres
cursos com el de
manipuladors d’aliments,
etc., es tornaran a oferir
els pròxims mesos

donada la gran demanda.
que han tingut per part
del col·lectiu jove de la
nostra ciutat.
Els propers cursos
que ofereix aquest mes de
febrer l’Oficina Jove, són
“Com arreglar el meu
propi ordenador ”, que
començarà el proper
dimarts 22 de febrer i
“Curs per aprendre a
parlar amb públic” que se
celebrarà a partir del
proper dimarts 15 de
febrer.
L’Oficina Jove està
treballant en l’organització
de nous cursos de cara als
propers mesos de març i
abril, com el curs de
monitor de lleure, curs de
vetllador-auxiliar
d’educació especial, entre
d’altres... tots ells estan
pensats pels joves.
Per a més informació:
www.noguerajove.cat i
www.impic.cat

Curs de llenguatge de signes
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La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres
Los libertadores
Autor: Robert Harvey
Gènere: Història
d’Amèrica

A principis del segle
XIX, l’imperi espanyol a
l’Amèrica Llatina va
començar a defallir.
Aquelles terres, sota
domini espanyol des del
segle XV, iniciaren la
reivindicació de la seva
independència guiats pels
anomenats «llibertadors»,
que són els protagonistes
del llibre que avui
recomanem.
L’autor ens narra les
heroïcitats
de
set
llibertadors, com si d’una
novel·la es tractés:
l’aristòcrata
Simón
Bolívar; Francisco de
Miranda; també José de
San Martín i Bernardo
O’Higgins; Agustín de
Itúrbide; Pedro de
Braganza i l’agosarat
mariner Tomas Lord
Cochrane.

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

L’Índia, 1938. Just
abans de la guerra de l’Opi,
una tripulació heterogènia,
formada per mariners,
polissons i convictes, gent
d’alta societat i de les
classes populars, prínceps
aventurers
i
noies
fugitives, es veurà
immersa en un viatge
tumultuós
i
ple
d’aventures a bord d‘un
vaixells d’esclaus.
Des dels exuberants
camps de cascall del
Ganges fins als tornassols
blau turquesa d’alta mar,
passant pels carrerons de
l’exòtica Xina, aquesta
magnífica novel·la no sols
resumeix la història
colonial de l’Orient, sinó
que ens endinsa en les
vivències d’uns personatges molt apassionants i
interessants.

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

Mar de roselles
Autor: Amitav Ghosh
Gènere: Novel·la

Nat i el secreto de
Eleonora
Autor: Anik Le Ray
Gènere: Infantil (+7)

El petit Nat i la seva
família tornen, un estiu
més, a la casa que han
compartit cada any amb
l’Eleonora, una velleta molt
enigmàtica que acaba de
morir. Sabent que ja res
tornarà a ser com abans,
els nens descobreixen que
l’herència que els ha deixat
guarda un secret preciós
relacionat amb el seu amor
pels llibres.
Destaquem
les
il·lustracions de Rébecca
Dautremer que juga amb
les tonalitats fosques i una
àmplia
gamma
de
vermells, taronges i
granates, així com amb la
llum i les ombres. Una
història molt bonica que
aconsegueix mostrar-nos
de forma original el millor
dels llibres, la lectura i
l’amistat.

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
El nét
De silencis blancs has vingut al món
cridat per la vida des de feia temps
i el món és ben teu.
T’esperava ella: La vida.
Des del món on vens,
total veritat on sempre és de dia,
t’esperava ella des de feia temps,
els pares, la gent
que et sap i t’estima.
Ara que hi penso…
He vist un còctel dolç de paraules fines
al braceig graciós estrenant rialles,
dormisquejant plors…
Ara que hi penso… Ho puc dir?
Cridat per la vida, des de feia temps,
ets tu l’alegria pel cel decidida
que volia en mi. Sóc padrí.
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El Balaguer empata al camp del
Manlleu i a casa davant l’Ascó (1-1)
FUTBOL >> Els
balaguerins han tret tres
empats a un gol en els
tres primers partits de
la segona volta del
campionat de lliga
16/01/2011

REUS
BALAGUER

1
1

23/01/2011

BALAGUER
1
VILAFRANCA 2

Classificació
Tercera Divisió

Golejadors del
C.F. Balaguer

1. Montanyesa ..........
2. Llagostera .............
3. Cornellà ................
4. Europa ...................
5. Pobla Mafumet ....
6. Reus ......................
7. Vilafranca .............
8. Manlleu .................
9. Espanyol B ............
10.Prat .......................
11.Terrassa ................
12.Gavà .....................
13.Castelldefels .......
14. Amposta .............
15. Masnou ...............
16. Palamós ..............
17. Balaguer ............
18. Vilanova ..............
19. Ascó ....................
20. Premià ................

1. Adrià Fernandez11
2. Jordi Benet ........ 4
3. Genís .................. 3
4. Figueres ............. 2
5. Padrones ............ 1
6. Cesar .................. 1
7. Dago ................... 1
8. Ciruela ................ 1
9. Pons ................... 1
10. Figuerola .......... 1
11. Tenorio ............. 1

47
46
41
40
39
36
36
35
34
34
32
29
29
27
27
26
26
24
21
16

El joc va ser molt intens

El Balaguer torna a la
zona perillosa de la taula,
després d’empatar al camp
del Reus i perdre per la mínima davant el Vilafranca.
La sort que va tenir a
Reus a l’aconseguir empatar
a un gol en el temps de des-

compte, gràcies a un gol de
Genís, el passat diumenge
va caure davant el Vilafranca
per 1 gol a 2, després d’inaugurar el marcador, amb un
gran gol de Benet a la primera part.
Però en el segon perío-

Adrià Fernandez lluitant una pilota

de del partit, el Vilafranca va
estirar les seves línies, i amb
un joc molt vertical, els del
Penedès van aconseguir
capgirar el marcador en
dues jugades a pilota parada, sense que el porter Nogués pogués evitar els dos
gols.
Aquests resultats obliguen als balaguerins a intentar treure un resultat positiu
al difícil camp del Llagostera, així com sumar els tres
punts davant un rival directe com és el Palamós, en el
proper partit que disputaran
al Municipal de Balaguer, el
proper diumenge 20 de febrer.
Aquesta setmana, Manu
Sosa va ser nomenat com a
home del partit, per la seva
bona actuació.

Una gran jugada
de Manu Sosa va
acabar amb el gol de
Benet davant el
Vilafranca.
Però
aquest gol serviria de
poc, ja que el
Vilafranca va marcar
dos gols a la segona
part.

Propers encontres
12/02/2011 -- 17 h
Camp Municipal Llagostera

Llagostera| Balaguer
------------------------------------20/02/2011 -- 16,30 h
Camp Municipal Balaguer

Balaguer | Palamós
Manu Sosa
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El Balaguer-Cristec acaba la 1a volta
amb un contundent 1-9 a Esplugues
FUTBOL SALA>>L’equip
de Jaume Canal es
consolida a meitat de la
taula a la fi de la primera
volta de la Nacional B
El Cristec guanya a la pista de l’Esplugues, per un
contundent 1 a 9, en partit
corresponent a la 15a jornada de la Nacional B.
Els
balaguerins
continuen amb la seva bona
ratxa de resultats, i tanquen
la primera volta de
campionat amb una nova
victòria com a visitants que
els consolida en la zona
mitjana de la taula.
El primer període va ser
força igualat, l’ Esplugues va
tenir la iniciativa de
començament, encara que
va ser Xus el que va avançar
els balaguerins en una de les

Cristec

Cristec

seves primeres arribades (01, min. 6). A partir d’aquest
moment el Cristec es va
trobar més còmode a la
pista, creant molt perill a la
contra, i malgrat els locals
van empatar l’encontre en
un desajust defensiu dels de
La Noguera, els homes de
Jaume Canal no van perdre
la cara al partit avançant-se

de nou gràcies a una
estratègia de còrner
culminada per Lluís (1-2,
min. 14).
L’inici del segon període
va ser clau per l’abultat
resultat final. Tarroja en una
ràpida contra va marcar de
seguida l’1 a 3, i l’Esplugues
va arriscar, quan encara
restaven 18 minuts per a la fi
de l’encontre, jugant amb
porter
avançat.
Els
balaguerins, però, van saber
frenar en sec l’estratègia i
amb 2 gols consecutius de
Lluís i Xolo van sentenciar
pràcticament el partit (1-5,
min. 23). Els locals, tocats,
van intentar retallar
diferències, però es van
trobar amb un Cristec molt
ben assentat a la pista que
va
acabar
ampliant
diferències fins al clar 1 a 9
final, amb nous gols de Lluís,
Xus i Tiri.

El C.F. Balaguer de Futbol Sala
guanya per 5-0 al Restaurant
Moderno de Lleida
Partit disputat la tarda
del dissabte dia 29 de
gener a les 16 hores al
Poliesportiu Municipal de
Balaguer entre l’equip
local i el Restaurant
Moderno a la categoria de
Preferent.
La primera part, va ser
d’un clar domini local, ja
al minut 5, va pujar el
primer gol del partit per
part del jugador local
Josep, i dos minuts més
tard va repetir ficant un
marcador de 2 a 0. Abans
d’arribar a la mitja part, el
jugador local Tomàs M.
va arrodonir el resultat
amb un 3 a 0.
A la segona part el joc
es va calentar, cosa que
va provocar que al minut
11 s’expulsés al jugador
local Cinto i al jugador

FUTBOL SALA>> Va
destacar el local
Josep, que va
marcar 4 dels 5 gols
del seu equip
visitant Romani, per unes
empentes mútues.
El partit no va portar
més història, només que
l’equip local va marcar
dos gols més per part del
jugador Josep, deixant un
resultat final de 5 a 0 al
marcador.
S’ha de senyalar la
millora en el joc del
C.F.Balaguer respecte als
últims partits, així com
destacar al jugador Josep
per la seva faceta marcant
4 dels 5 gols.

C. F. Balaguer de futbol sala
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El Club Bàsquet Balaguer lliura el
carnet de soci d’Honor als expresidents
BÀSQUET>> El
lliurament es va fer al
descans del partit del
passat disssabte, entre
el Balaguer i l’Alpicat
El passat dissabte 5 de
febrer a les 18.30h, el Club
Bàsquet Balaguer Salud
Automoció va enfrontar-se
al Noguera Piñol Alpicat en
el derbi lleidatà de la 2a Catalana Masculina, al Pavelló
Municipal de Balaguer.
A la mitja part del partit,
el Club Bàsquet Balaguer va
retre homenatge als
expresidents i d’altres per-

Homenatge lliurament socis d’Honor

sonalitats de Balaguer.
Se’ls hi va fer entrega del
Carnet de Soci d’Honor del
Club Bàsquet Balaguer a les
següents persones: Miquel

Aguilà, Frederic Castillo,
Jaume Mestres, Jordi
Ribalta, Família Nadal,
Josep Ma Codina i Pepito
González.

200 nens i nenes es troben a Balaguer
a la Trobada d’Escoles de Bàsquet
BÀSQUET>> A la Trobada, celebrada el passat 23 de gener hi van participar
un total de 18 clubs escoles de bàsquet de les diferents comarques de Lleida

Trobada Oberta d’Escoles de bàsquet

El passat diumenge 23
de gener es va celebrar a la
ciutat de Balaguer, la 5ena
trobada oberta d’escoles de
bàsquet organitzada per la
Federació Catalana de
Bàsquet i el Club Bàsquet
Balaguer.

La Trobada oberta
d’escoles de bàsquet va ser
tot un èxit tant a nivell
d’organització com també a
nivell de participació.
A la capital de la Noguera
hi van assistir un total de 18
equips-escoles de tota la

província de Lleida, entre ells
els dos equips de la ciutat
de Balaguer, el Club Bàsquet
Balaguer i el Club Esportiu
Vedruna.
En total van participar a
la Trobada Oberta d’Escoles
de Bàsquet més de doscents joves esportistes de
totes les comarques de
Lleida.
Els nens i nenes
participants a la Trobada van
poder gaudir i compartir als
pavellons de Balaguer d’una
jornada
esportiva
compartint l’esport que més
els agrada, el bàsquet. A
més a més van poder gaudir
d’unes hores amb altres
companys d’altres clubs,
amb els que disputaran els
campionats dels propers
anys.

El Balaguer Villart Logístic
dóna un pas important
guanyant 4-2 al Burgos
El Balaguer Villart
Logístic va obtenir el
passat dissabte una
important victòria per 4 a
2 davant del CTM11Burgos, un equip que
venia de guanyar els seus
darrers quatre encontres.
L’encontre
va
començar bé per a les
catalanes, i en el primer
partit Tingting Wang va
guanyar per 3 a 1 a la
croata Anna Maria Erdelji.
Yan Lan Li guanyava
també amb facilitat a la
jugadora catalana del
Burgos Nadina Riera per
3 a 0. Anna Biscarri perdia
amb la número 1 del
Burgos, la xinesa Zhipei
Wang per 0 a 3.
Amb el 2 a 1 general
al marcador quedava clar
que la clau estaria en un
partit de dobles que
prometia ser igualat i
emocionant, com així va
ser, i en el que la parella
del Balaguer Wang/Li, va

TENNIS TAULA>>Les
balaguerines van
mostrar molt bon
moment, vencent un
dels millors equips
aconseguir imposar-se
amb molta lluita a Zhipei/
Erdelji per 3 a 1 desprès
de remuntar el joc inicial.
Tot seguit Yan Lan Li
perdia per 0 a 3 amb
Erdelji. Amb un 3 a 2 en el
marcador
general
favorable al Balaguer, el
partit decisiu passava a
ser el de l’enfrontament
entre la primera jugadora
de l’equip català, Tingting
Wang, i la primera de
l’equip castellà Zhipei
Wang. La jugadora xinesa
del Balaguer va fer una
exhibició de joc i va
acabar guanyant el partit
per 3 a 1 deixant el resultat
en 4-2.

CTT Balaguer

Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes

Tel. 973 448 332
Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER
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Més de 600 atletes a la Mitja Marató
de Balaguer, del proper 20 de febrer
Paral·lelament també es disputarà la cursa de 10
quilòmetres i la Diada Atlètica amb la presència
d’uns 400 escolars de la capital de la Noguera

Diada Atlètica

El proper diumenge 20
de febrer es celebrarà a
Balaguer la 23a edició de la
Mitja Marató.
Com cada any els esforçats atletes recorren els 21
quilometres i 97 metres de
que consta la prova sortint
del C /Noguera Pallaresa de
Balaguer per arribar fins a
Sant Llorenç de Montgai, tot
passant per Gerb, i tornar a
Balaguer per acabar la cursa al carrer Urgell, a l’alçada
del complex esportiu.
A més, es continuarà
amb la cursa simultània
dels atletes participants a la
4a Edició de la 10 quilometres, que seguirà el mateix
recorregut, i en la que els atletes prendran la mateixa
ruta que els participants a
la Mitja Marató fins arribar
a Gerb.

Mitja Marató

Per aquest any es preveu
la inscripció d’uns 600
atletes entre ambdues
curses arribats de tota la
geografia catalana, però
també de l’Aragó i del País
Valencià, gràcies a les
novetats que es varen donar
en la darrera edició de la
cursa; el control dels temps
dels corredors es realitzarà
mitjançant xips electrònics
que s’administraran a cada

un dels participants, abans
de començar.
Paral·lelament a la Mitja
Marató, es diputarà la 14a
Diada Atlètica destinada a la
promoció d’aquest esport
entre els més joves. Hi
participaran un màxim de
400 escolars de Balaguer i
comarca dividits en les
categories de babies,
prebenjamí, benjamí, aleví,
infantil i cadet.

P U B L I R E P O R T A T G E

Més de 500 persones assisteixen a la
inauguració de les noves instal·lacions
de Ferreteria Viola
Les noves instal·lacions de subministraments
industrials es troben situades al carrer Cervantes
de Balaguer

Més de 3.000m2 d’instal·lacions

El passat 31 de gener,
Ferreteria Viola va obrir les
portes del seu nou
establiment comercial del
carrer Cervantes. Durant tot
el dia, persones d’arreu de
la província van voler veure
la nova empresa, dedicada
als subministraments
industrials.
Durant tota la jornada,
el personal de l’empresa va
ser l’encarregat de mostrar
les instal·lacions i repartir
obsequis a tots els
assistents, molts dels
quals van participar al
sorteig de la televisió de
plasma i dels auriculars
inalàmbrics.
El dia posterior a la
inauguració, tres mans

El televisor de plasma va
anar a parar a mans de
Joan Bonet, de la
Planxisteria Bonet Cars,
SL de Balaguer, i els
auriculars van ser per
Júlia Soldevila de
Castelló de Farfanya i
Àngel Martínez de Talarn
innocents van ser les
encarregades de treure les
butlletes guanyadores,
que van ser per a Joan
Bonet (Planxisteria Bonet
Cars SL.), Júlia Soldevila i
Àngel Martínez (Marlop
SL.).
La
direcció
de
l’empresa dóna les gràcies
a totes aquelles persones
que els han donat un vot
de confiança i que, dia rere
dia, fan possible que
Ferreteria Viola continuï
creixent.
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14 medalles pels balaguerins a la
Segona Jornada de la lliga catalana
NATACIÓ>> La jornada va celebrar-se a les
piscines de Tàrrega, el passat 22 de gener, amb la
presència de 150 nedadors de 6 clubs lleidatans

joves nedadors del CEN Balaguer

Molt bons resultats
aconseguits el passat dissabte dia 22 de gener a la 2a
Jornada de la lliga Catalana
Prebenjamí i 3a Benjamí de
natació organitzada pel Club
Natació Tàrrega, amb la participació de més de 150 nedadors de sis clubs de la província de Lleida.
El CEN Balaguer va aconseguir 14 medalles (5 d’or, 6
d’argent i 3 de bronze).
Com a resultats més
destacats
tenim
en
categoria Prebenjamí (7
anys) en la prova de 25 braça
la tercera posició de l’Àngel
Lopez, quart David Pérez,
cinquè l’Adrià Cerezuela i
setè en Nil Viola.
En femení tenim la
segona
posició
de
l’Aurembiaix
Pifarré,
cinquena la Ramatoulaye

Nedadors balaguerins

Balde i en el relleu 4x25 Braça
una magnifica primera
posició.
En Categoria Benjamí
tenim la primera posició per
la Sara Puigarnau, sisena
posició per la Clara Profitós
i una quarta posició de
l’Héctor Camarasa i també
per al Joan Bonet en els 50
lliures.
En Categoria Aleví
destacar un primer lloc per

en Roger Sanahuja i també
per la Núria Ortiz en els 100
esquena.
En categoria infantil cal
destacar la primera posició
pel Nil Profitós i tercer en
Marc Camarasa en els 100
braça, i el primer lloc per en
Pere Barbosa i segon l’Arnau
Gracia en els 100 esquena.
Com
sempre
els
membres del CEN Balaguer,
fent molt bons resultats.

O P I N I Ó
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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.

Ja hi tornem
C.G.A.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

En primer lloc vull dir
que si hagués sabut que
sortiria al carrer el fulletó de
CiU al mateix temps que el
Groc 559, la meva
col·laboració hagués estat
d’un altre color. No voldria
pas que s’entengui com un
duo, ni com un cant a les
virtuts de CiU. Jo no faig sinó
intentar donar constància de
que el poble amb l’àmbit
que vulgueu, viu uns
moments esperançats amb
el govern que tenim. Cosa
ben diferent al parer que
tenien d’aquella falsa
construcció batejada com
Entesa pels components, i
com
Tripartit-2
pel
desgraciat poble que la va
haver de suportar, com una
segona part d’una pel·lícula
sense cap interès no podent
marxar de la butaca.
Algun avantatge pot
tenir en temps venidors tal
experiència, doncs es
necessitaria uns sants
bemols per tornar-la a fer.
Com volien els il·luminats
d’Iniciativa,
o
unes
suposades i desconegudes
persones deleroses fins a la
febre conillera per ser
President de la Generalitat, i
mantenir-se al càrrec a canvi
de dir amén a qualsevol
bretolada proposada pels
seus possibles socis de
contuberni. Trista societat la
que hem vist en funcions
amb un final ben merescut.
Ara borden cada dia
intentant donar una

justificació, però fa poc
temps, quan manaven, es
creien que amb un bon
barrejot de la dita “política
social” sense diners, de la
informació i de la
desinformació, avui d’un
color i demà d’un altre i
quatre “cachupinades”
verdes, algunes solidaries i
tot, feien un camí polític i de
govern, i el que feien de
veritat, era el ridícul. En cap
moment van considerar el
que era prioritari, quan el
carrer i en qualsevol casa es
tenia clar. Van fer que el
divorci fos tan visible que el
possible va influir amb un
pes gegantí en la certesa de
que no servien per a
governar. Dient-ho curt i ras
van fer enyorar a CiU. Aquest
nou govern va seguint un
camí de claredat, i de donar
al coneixement públic el que
va trobant i les mesures per
ficar-hi remei. Pel que
sembla aquesta conducta
agrada a la gent, i els hi dóna
una determinada esperança
d’estar ben manats.
Quan un escriu el que
diu, ha de tenir molt clar que
el paper imprés dura molt.
Jo sempre ho he pensat i em
ratifico en tot el dit. Quan es
denuncia o comenta, o es
dóna un parer, s’ha de
procurar no dir-ho d’una
manera massa crua. A
vegades sols depens del cor
i pots raspar una mica. Altres
és un sentiment de simpatia
el que se t’emporta i no pots

A l’Ajuntament de Balaguer s’ha donat casos claríssims
de transfuguisme polític. Creus que aquest tipus
d’actuació política per part de l’alcalde, és perjudicial pel
prestigi polític de Balaguer?

SI

NO

NS/NC

Vota conectant amb www.cerclebalaguer.cat

dissimular-ho. Crec que
una idea de socialisme
està impresa en el meu
cervell, i em sap greu tot el
que vec i he vist. Aquest
socialisme monetari,
sectari i cínic que ens
estant venent. Això no és
el socialisme que jo desitjo
i he somiat. Així doncs vaig
a roda lliure en la meva vida
independent, guardant la
llibertat i la veritat.
Des de fa dies es torna
a veure un espectacle que
amb l’antecedent de fa
quatre anys, un podia
pensar s’havia acabat per
sempre, per tota la
ridiculesa
que
va
comportar i la fugida al cap
de poc temps a la francesa
d’una dels protagonistes.
Ara ens surt un senyor que
no hem vist en cap
moment dintre aquests
quatre anys d’oposició,
dient que ell també es creu
amb dret d’ésser el
candidat per Unió a
l’Ajuntament. Molt em
crec que entre uns i els
altres el Sr. Aquilà trobarà
el camí molt arranjat per
tornar a guanyar. A més, un
centenar d’empresaris de
Balaguer se les desitgen i
volen que no es faci més
publicitat de dades que tot
bon balaguerí desitja
conèixer. Dintre d’aquesta
centena, potser, es deuen
camuflar els set o vuit que
veritablement es fan
l’arròs i se’l mengen.
Ara del que estic segur,
que una mateixa persona
ha mogut el cap al nou
pretendent, i que amb
l’ajuda d’alguns altres han
fet el moviment i recollida
de signatures. Sembla
estrany que quan en tot el
món s’esbomba qualsevol
notícia pel coneixement
públic, aqui, s’opti per una
putrefacte llei del silenci.
Manada anem a saber per
qui.
----------------------------------------------

Provocació o transparència?
Josep Ma Roigé, President del Grup Municipal de CiU a
l’Ajuntament de Balaguer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

En les notícies de Ràdio
Balaguer del passat
dimecres 2 de febrer vaig
escoltar un titular que em va
sorprendre molt. Deia així:
«L’alcalde de Balaguer,
Miquel Aguilà, qualifica de
provocació el fet que el
regidor de CiU, Josep Maria
Roigé, demani que es faci
públic el cost de la Fira i de
les Festes del Sant Crist
d’aquesta legislatura. Aguilà
assegura que el Sr. Roigé
disposa de tota la
informació».
Després vaig escoltar
amb atenció tota la crònica,
en la què hi havia els talls de
veu del Sr. Aguilà acusantme de no sé quantes coses i
on s’atrevia a demanar-me
transparència en aspectes
personals i privats dels quals
ni aquí ni en cap moment en
faré la més mínima
referència. Només deixar clar
el meu convenciment que a
la vida privada i personal de
qualsevol persona no té dret
a entrar-hi ningú, i menys
persones de mala fe.
Queda clar que entre el
Sr. Alcalde i jo hi ha
diferències conceptuals
importants. M’explicaré.
Demanar que es doni a
conèixer d’una forma oficial
-que ho diguin el tècnics de
l’Ajuntamentuna
informació que és pública,
que afecta a les arques
municipals, que són els
diners de tots, i fer-ho
formalment, normal i cordial
en el Ple municipal és una
provocació?
Tenir la paciència
d’esperar dos plens la
resposta respecte unes
xifres ja comptabilitzades i
que se’ns digui, als dos
mesos, que el Sr. Aguilà té
la informació però que no
ens la donarà fins que l’hagi

mirat (va passar en el Ple del
dijous 27 de gener) és una
provocació?
Em sembla que tothom
estarà amb mi en què això
no és més que demanar
transparència en uns
assumptes públics que ens
afecten a tots i no pas cap
provocació.
En canvi, que el Sr.
Aguilà em demani que sigui
transparent en la meva vida
privada, quan no visc de cap
sou públic (si deixem de
banda els 130 e i escaig que
cobro mensualment de
l’Ajuntament i que també
hem publicat en el nostre
butlletí) no és provocació
més que transparència?
També estic segur que
tothom veurà clar que en
aquesta ocasió el Sr. Aguilà
ha confós totalment els
termes. I això passa quan els
nervis el traeixen perquè
amb tants anys a la «cadira»
no està acostumat a que
l’oposició li demani comptes
de la seva gestió d’una forma
pública i tan clara. O quan
no té arguments per
contestar.
Fent un símil amb el
futbol, Sr. Aguilà, la seva
tàctica és la de desestabilitzar l’altre equip, que juga bé,
amb puntades i tanganes
per tallar el joc. No caurem
en aquesta manera de jugar
i estem segurs que jugant bé
i net podem guanyar la lliga.
I que consti que mai li
he demanat ni li demanaré
cap tipus d’explicació sobre
la seva vida personal i
particular, el seu patrimoni
o les seves activitats
privades a no ser que tingui
referència amb la seva funció
pública com a Alcalde de la
Ciutat. Espero que a partir
d’ara em tractin de la
mateixa manera.
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El proper dissabte 26, arriba el rei
Carnestoltes a Balaguer
La gran rua de carnaval,
el concurs de carrosses,
el ball infantil, i el
concurs i ball de nit,
conformen el programa

El proper dissabte dia 26
de febrer tindrà lloc a
Balaguer la tradicional festa
de Carnestoltes amb
diferents
actes
que
començaran, com ja és
habitual, a les 5 en punt de
la tarda amb l’inici de la gran
rua que enguany serà
amenitzada per les fabuloses
xarangues D-Circ, Salcavila,
i el grup de Percussió
Bandelpal, que seguiran tot
el recorregut fins arribar a la
plaça del Mercadal on el rei
Carnestoltes, escenificat un
any més pel grup la
SudaTeatre de Balaguer,

Diferents artilugis dels participants a la rua

donarà el tret de sortida a la
festa.
Enguany,
el
Rei
Carnestoltes es remuntarà a
l’Edat Mitjana per tal de
commemorar els 800 anys
de mercat a Balaguer.
Després, els membres
del grup d’animació infantil
seran els encarregats
d’iniciar el ball de tarda a la

La rua del Carnestoltes aplega moltes comparses

plaça i entremig es lliuraran
els premis a les dos millors
carrosses, amb un primer
premi de 250 e i un segon,
de 150 e.
Ja per la nit, s’avança el
ball de Carnestoltes per tal
que els grups familiars que
es disfressin, puguin també
participar en el gran concurs
de nit que tindrà lloc al
pavelló del Molí de
l’Esquerrà a partir de les 23
h, amb entrada gratuïta per
a tothom amenitzant la
vetllada el grup Orquestral
De Gala.
El concurs tindrà dues
modalitats, individuals i de
grup. El guanyador de la
modalitat de grup s’endurà
300 euros de premi, mentre
que el primer de la modalitat
d’individual s’emportarà un
premi de 150 euros. Els
premis es repartiran durant
el ball.

El Club Esportiu Vedruna
compta amb 215 alumnes
federats en diferents esports
El Club Esportiu
Vedruna
Balaguer
comença el 2011 amb un
gran nombre d’inscrits.
En total, dos-cents quinze
són els/les nens/es que,
des del passat mes de
setembre, han entrat a
formar part de les
diferents
activitats
esportives que el club ha
ofert.
El futbol 5 és la
modalitat que n’aplega
més: cent-trenta. La resta
d’equips formen part
d’altres esports, com el
bàsquet i el voleibol.
També compta amb la
col·laboració d’em-preses
de Balaguer i comarca,
que patrocinen diferents
equips de l’entitat. El
cadet de futbol 5,
patrocinat per neumáticos

Club Esportiu Vedruna

La modalitat
esportiva que més
jugadors aplega és el
futbol sala amb 130
jugadors
Diaz Subias, que participa
en categoria federada, està
donant molt bona imatge
en el que porta de
temporada. També cal
remarcar que la prioritat
del club és fomentar tots
els valors que podem
trobar en la pràctica
esportiva. Per la qual cosa,
es deixa en un segon pla,
aspectes sovint massa
importants en l’esport de
base, com poden ser la
competitivitat i els
resultats.

O C I

David Bach es proclama Campió de
Catalunya de natació adaptada
Bach també ha aconseguit les mínimes per participar en el proper campionat
estatal que se celebrarà a Màlaga, en les modalitats de 50 i 100 esquena
En
David
Bach
Mayordomo del Club
Esportiu Natació Balaguer
ha aconseguit dos medalles
en el campionat de
Catalunya de Natació
adaptada celebrat aquest
diumenge a les instal·lacions
del Club Natació Bétulo
(Badalona).
En David ha aconseguit
la primera posició i per tant
el campionat de Catalunya
en la prova dels 50 metres
esquena amb un temps de
38"06, i la medalla de bronze
en la prova dels 100 metres
esquena amb un temps de
1’23"15.
David ha aconseguit
també les mínimes per
participar al campionat
estatal en les dos proves

David Bach i Pere Graells

anteriors i en els 50 i 100
lliures que es disputarà a
Màlaga.
La tercera medalla la va
aconseguir el nedador Pere
Graells amb una meritòria
tercera posició de Catalunya

en la prova dels 100 metres
braça amb un temps de
2’00".
Molt bons resultats per
als únics representants de
les terres de Lleida en aquest
campionat.

Santa Agueda, rememorant a
Felipa de Coimbra, neta de
Jaume d’Urgell
Felipa de Coimbra,
neta de Jaume
d’Urgell va ser la
segona esposa de
Cristòfol Colom
Balaguer celebra Santa Àgueda rememorant
Felipa de Coïmbra, la néta
de Jaume d’Urgell que es
casà amb Cristòfor Colom.
El passat divendres
Balaguer va celebrar la
festivitat de Santa
Àgueda, dia de les dones,
amb una conferència per
recordar la figura de Felipa de Coïmbra i d’Urgell,
una important humanista del segle XV, descendent del darrer comte
d’Urgell, germana del rei
Pere IV de Catalunya i
esposa de Cristòfor Colom.

Una seixantena de
persones varen omplir la
Sala d’Actes del Consell
Comarcal per escoltar la
conferència del medievalista Josep Mayolas, autor
del llibre “Felipa de
Coïmbra i d’Urgell, la princesa a l’exili”, que va estar
organitzada per l’Associació de Dones d’Almatà.
Aquesta activitat
s’emmarca dins dels
actes que durant tot l’any
s’aniran organitzant a
l’antiga capital del Comtat
d’Urgell, entre les que hi
haurà estrenes de
pel·lícules, concursos de
dibuix o concerts de fado.
Els actes s’acabaran
amb la publicació en
portuguès del llibre que
recorda la figura de Felipa
de Coïmbra, i amb una
visita -oberta a tots els
balaguerins- a la ciutat
portuguesa de Coïmbra,
prevista per a l’any vinent.

El Club Futbol Balaguer ret homenatge
a l’empresa esponsor del futbol base
L’empresa de Balaguer
Tecmon, porta vuit anys
esponsoritzant tots els
equips del futbol base
balaguerí

Homenatge a l’esponsor del futbol base

El passat diumenge, 5 de
febrer, aprofitant l’encontre
que el Club Futbol Balaguer
disputava contra l’Ascó, la
directiva va voler retre un homenatge a l’empresari bala-

guerí, Domènec Montoliu
que des de fa vuit anys col·labora esponsoritzant el futbol base de la nostra ciutat.
Per aquest motiu, i com
a mostra d ’agraïment per la

seva llarga col·laboració, el
president de l’entitat esportiva, Josep Burgués acompanyat pel vicepresident,
Marc Montoliu, i l’alcalde de
Balaguer, Miquel Aguilà li
varen lliurar una samarreta
emmarcada amb el seu logotip i donant-li la preferència perquè pogués el xut
d’honor al començar el partit.
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BREUS

Anuncis breus classificats
IMMOBLES
------------------------------------ES VEN pis al carrer Sanahuja, 35 de Balaguer.
Preu a convenir. Interessats trucar al telèfon:
649737003 (Judit).
------------------------------------PISOS EN VENDA a l’Av.
Països Catalans, habitatges de 2 i 3 dormitoris, a
estrenar. Finançament el
100%, quotes mensuals a
partir de 200 e. Raó:
618300339.
------------------------------------VENC dúplex a l’Av. Països Catalans, 150 m2, terrassa, cuarto de 40 m2 al
costat. Vistes al riu. Oportunitat 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 pis a Bellcaire,
70m2, 2 hab., cuina, menjador, bany. Tot d’obra
nova. Raó : 695909890.
-------------------------------------

ES LLOGA apartament
a Camarasa, moblat,
foc a terra i vistes al
riu. Lloguer de pàrking
de línia al carrer Sant
Pe r e M à r t i r. Ra ó :
973447752-639920281.
-------------------------------VENDA/LLOGUER de
pàrkings tancats al c/
Jaume Balmes, 11. Raó
telèfons: 973446161629310479.
------------------------------------ES LLOGA pis a Balaguer,
d’alt standing, 140 m 2,
molt cèntric, nou, ben
moblat, totalment equipat, calf. central, a/a. Preu:
550
e/mes.
Raó:
973451371.
------------------------------------ES LLOGUEN pàrkings a
l’edifici HP Sanahuja, 36.
Referència Cudós. Raó:
973450555 (demanar per
Montse).
------------------------------------ES TRASPASSA pub a
Balaguer, llicència discoteca. Abstenir-se curiosos. Interessats trucar al
telf: 667476167.
-------------------------------------

OPORTUNITAT, venda
de parcel·les aïllades a la
millor zona de Balaguer,
al costat del col·legi
Mont-roig. Entre 380-750
m2. Interessats trucar al:
676996765.
------------------------------------VENC pàrking a l’avinguda dels Països Catalans.
Tel: 973446011.
------------------------------------ES VEN o es lloga local
ideal per restauració, situat al carrer Escala de
Balaguer. 110 m2. Raó:
600381763.
------------------------------------ES VEN pis al C/
Barcelona (Zona Escola
Pia), 90 m2, 4 hab., 2 terrasses, traster, 2 banys.
Preu: 168.283 e. Telf:
973292062-607205510.
------------------------------------CASA EN VENDA al bonic poble de Fontdepou
(a 20’ de Balaguer), obra
nova, inacabada, 4 hab.,
3 banys, calefacció radiant, finestres PVC. Patrimoni bancari 145.340 e.
Raó telèfon: 618300339.
-------------------------------------

ES LLOGA pis al c/
Sanahuja, moblat, totalment equipat, 2 hab.
complertes, galeria, 1
bany. Raó: 973446087.
-------------------------------------

TREBALL
------------------------------------PROFESSORA nativa
dóna classes d’anglès:
repassos i classes de conversa en llengua anglesa,
per particulars i grups organitzats. Raó telèfon:
650422582.
------------------------------------CHICA del país, se ofrece
para cuidar niños o
también gente mayor.
Con experiencia. Telf:
638148552.
------------------------------------CONSTRUCCIONS I REFORMES Germans Vidal.
Teulades, banys, façanes,
comunitats, granjes, magatzems, cases antigues.
Reformes en general.
Econòmic. Telèfons:
973426180-690921832.
-------------------------------------

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. Informació al 629912692 i
trenlleidapobla@wanadoo.es
------------------------------------ES VEN vestit de Comunió de nena i complements. Interessats trucar
al: 661014086.
------------------------------------VENC taules i cadires de
menjador, en molt bon
estat. Raó telèfon:
973420029.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per posar anuncis en
aquesta secció, adreceuvos a les nostres oficines
del c/ Sant Lluís, 36-38
altell,
truqueu
al
973448273 o bé podeu visitar la nostra web:
www.revistagroc.com
-------------------------------------
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Telèfons útils
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
--------------------------------------------------------------------------

Farmàcies

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

Horari de trens

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.

ARRIBADES
LLEIDA
06.49
08.30
10.19
12.54
14.46
16.29
18.59
19.55
LA POBLA
11.00
15.40
22.20

SORTIDES
LLEIDA
05.50 (1)(2)
07.15
09.10
11.45
13.45
15.15
17.55
20.30 (3)
LA POBLA
06.40 (4)
12.56
18.05

ARRIBADES
BALAGUER
06.13
07.44
09.39
12.14
14.19
15.44
18.24
20.59
BALAGUER
08.00
14.16
19.25

973586466

------------------------------------------------------------------CAMARASA
TRIBÓ ALCOBÉ, M.

SORTIDES
BALAGUER
06.20 (1)
08.00 (4)
09.50
12.25
14.16
16.00
18.30
19.25
BALAGUER
09.39
14.19
20.59 (3)

973420200

(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) Els dies 25 i 26 de desembre i 1 de gener, només circula enre Lleida i Balaguer.

------------------------------------------------------------------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 10 de febrer
a les 8 de la tarda del 17 de febrer
MARCH
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 17 de febrer
a les 8 de la tarda del 24 de febrer
ALDAVÓ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 24 de febrer
a les 8 de la tarda del 3 de març
CLAVER

Horari d’autobusos
SORT.
DESTINACIÓ
CALENDARI
06.10
BARCELONA
feiners
07.55
“
diari
19.44
“
diumenge
19.55
“
diari
19.00 UAB BELLATERRA diumenges lectius
06.10
TÀRREGA
feiners
07.10
"
feiners
08.00
"
de dill. a div. feiners
12.00
"
feiners
15.00
"
feiners
19.30
"
feiners
19.44
"
diumenges
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.
16.35
“
divendres
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

REHABILITACIÓ DE FAÇANES
Pintura i Decoració

Qualitat i dedicació,
els nostres distintius
Pedro Garanto Fillat
C/ Tàrrega, 51 F • BALAGUER
Tel. 699 949630
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

SORT.
19.50
09.48
17.23
07.00
13.17
18.30
19.44
19.47
07.00
09.48
14.00
17.00
17.23
11.05
18.05
08.40
12.45
15.00
17.00
18.50

DESTINACIÓ
CALENDARI
PONTS
de dill. a div. feiners
ESTERRI D'ÀNEU
diari
“
diari
AGRAMUNT de dill. a div. feiners
“
feiners
“
de dill. a div. feiners
“
diumenge
“
de dill. a div.
ÀGER
feiners
“
feiners
“
feiners
“
dill., dima., dij.
“
diari
LES
diari
“
diari
ALMENAR
de dill. a div. feiners
“
dissabtes
“
de dill. a div. feiners
“
de dill. a div. feiners
“
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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