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Les nostres muralles
PORTADA
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Què en penseu?...
Josep M. Simon i Auberni

------------------------------------------------Per uns dies vaig tenir la
sensació que Balaguer era
considerada una ciutat
romàntica, però, potser, no ha
estat així. Fa cosa de quasi un
mes, em vaig adonar que en
una de les baranes del pont de
dalt hi brillava un cadenat. D’un
temps ençà, en urbs banyades

Aquest cap de setmana, els balaguerins podrem tenir
una nova visió de la ciutat, des de damunt de la muralla
medieval, amb la inauguració de les obres del tram
consolidat que uneix el Bombo amb el Portal del Gel, i
amb un passeig per tot el recorregut de la Muralla.
L’origen del recinte emmurallat actual de Balaguer
cal buscar-lo en el naixement del nucli urbà cap als segles
X i XI, en els darrers segles de l’ocupació andalusina de
la ciutat.
En aquella època el traçat era més reduït que l’actual
i tenia com a límits la plaça del Mercadal al sud, el barri
del Firal a l’oest, el riu Segre a l’est i el castell Formós al
nord.
Balaguer estava tancada per tot arreu. Tres castells
comunicaven a través de les muralles: la Suda, el Castell
d’Alcoraç i el de la Gerundel·la.
Per entrar i sortir de la ciutat hi havia els portals.
Abans de l’eixamplament de les muralles, el segle XIV,
els portals existents eren el de Sant Miquel (sobre el
pont), el de Torrent, el de Gerb, el de la Gerundel·la o
d’Albesa i el del Mercadal. Després de l’eixamplament
s’hi afegiren els portals de Lleida i el del Gel.
Dels antics portals, aquest darrer és el que s’ha
conservat en millor estat. L’any 1995 es van iniciar les
obres de restauració de l’àmbit de la muralla del barranc
de la Botera i es va consolidar el del sector del cementiri;
l’actuació es va completar amb la construcció d’una
passarel·la que enllaça el Portal del Gel amb l’església
gòtica de Santa Maria.

per rius plens de càrrega
amorosa, com Roma, París,
Sevilla, Praga... els enamorats
han anat deixant un cadenat en
algun dels ponts més
emblemàtics, com a símbol
del seu i, en principi, etern
amor. D’anècdota ha passat a
polèmica, ja que les autoritats
municipals han hagut de
prendre mesures davant de
l’elevat pes que havien de
suportar
alguna
part
d’aquestes construccions. A

tall d’exemple, el pont Milvio, a
Roma, d’una antiguitat
superior als dos mil anys.
Desconec la causa de la
desaparició del cadenat a què
al·ludia al principi. No sé si els
amants han decidit posar fi a la
seva relació o senzillament ha
estat pispat o retirat per ordre
de l’autoritat. Ara bé, ningú no
li podrà treure que, mentre ha
estat allí exposat, embolcallava
un meravellós somni.
-------------------------------------------------
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Expoauto tanca portes amb bones
xifres de vendes, malgrat la crisi
El passat cap de
setmana, del 5 i 6 de març,
la capital de la Noguera ha
acollit una nova edició del
Saló de l’automòbil nou, km
0 i seminou amb una gran
afluència de públic i
operacions tancades.
Durant els dos dies, les
millors
firmes
automobilístiques de la
ciutat han estat presents en
aquest certamen presentant
les novetats així com també
els models exclusius en km
0 que han dotat de nou
contingut en aquest
certamen, pioner a les
terres de Lleida.
Tot i que no s’ha arribat
a les xifres de vendes de la
darrera edició, en general,
els expositors han estat
satisfets, conscients de la
situació que esta travessant
el sector.
A part de les operacions
que puguin tancar-se a la
fira, la feina s’allarga en les
dates posteriors per anar
tancant operacions de
persones que s’han
interessat durant el cap de
setmana.
La
inauguració
d’Expoauto va fer-se el
dissabte al matí i va anar a
càrrec del nou Delegat del
Govern de la Generalitat a
Lleida, Ramon Farré, que va
manifestar la seva sorpresa
per la qualitat de la Fira i la
seva organització, animant
a Fira Balaguer a continuar

El nou delegat de Salud,
Antoni Mateu, visita les
obres de l’hospital i el CAP

Tot i que no s’ha arribat a les vendes de l’any
passat, els expositors estan satisfets pels resultats
obtinguts en el certamen d’enguany

Visita d’Antoni Mateu a les obres de l’hospital

Expoauto va omplir el pavelló d’Inpacsa

per aquesta línia amb
l’organització d’events..
L’acte oficial de cloenda
que va ser presidit per
l’alcalde de la ciutat va servir
per saludar els expositors i
encoratjar-los a seguir

dinamitzant els certàmens
monogràfics firals amb la
seva assistència com han
anat fent durant els darrers
anys, i així proumoure
l’activitat comercial de la
ciutat.

El passat 4 de març,
el nou director dels
Serveis Territorials de
Salut, Antoni Mateu va
reunir-se amb l’alcalde de
Balaguer, Miquel Aguilà,
per tal de repassar
diferents temes que
afecten
el
seu
departament. Temes
relacionats amb la
població com l’estat de
les obres de l’hospital
Lleuger que, durant un
temps
han
estat
aturades, però que ja
s’han tornat a iniciar.
Desprès de la visita
institucional, Miquel
Aguilà i alguns dels
regidors de l’equip de
govern van acompanyar
al director dels serveis
territorials al Centre
d’Assistència Primària,
on els esperava la

Antoni Mateu preveu
la finalització de les
obres de l’Hospital
Lleuger per mitjans
del proper any 2012
directora del CAP la
Meritxell Batlle, i on va
manifestar la voluntat del
govern actual de seguir
executant les obres
iniciades i va recordar que
les obres s’executaran
amb els terminis més o
menys
establerts,
esperant que estiguin del
tot acabades a mitjans de
l’any vinent.
El director dels serveis
territorials va saludar
personalment a tots els
professionals
que
treballen al CAP.
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Balaguer viu un dels Carnestoltes més
multitudinaris dels últims anys
Una quinzena de
carrosses van participar
a la gran rua de
Carnestoltes fins a la
Plaça Mercadal
El passat dissabte dia 26,
la ciutat de Balaguer va viure un dels Carnestoltes més
multitudinaris amb una
quinzena de carrosses participants i milers de visitants
que varen voler rebre el rei
de la gresca, enguany rememorant la figura de Pere I,
que ara fa 800 anys va donar
el privilegi de celebrar el mercat a la ciutat, tot endinsantse a l’època medieval.
A les cinc en punt varen
començar a desfilar des del
carrer Noguera Pallaresa fins
la plaça del Mercadal, una
enorme rua, formada per un
riu de gent, encapçalada pel

“La selva del Mont-roig” va ser la carrossa guanyadora

grup Bandelpal i seguida per
gran quantitat de comparses
i grups de disfressats que
varen provocar el somriure
de tots els assistents .
Un cop arribat a l’escenari muntat per rebre el rei,
aquest i el seu sèquit van llegir el tradicional pregó i va
començar el grup d’animació la Sal de Mars que va

El grup “Esvalotant el galliner” va guanyar en la modalitat
de Grup en el concurs de disfresses celebrat a la nit

animar a tot el públic assistent.
Les carrosses que varen
resultar guanyadores, segons les votacions efectuades pels mateixos grups participants en el muntatge de
les mateixes, varen ser: “La
selva del Mont-roig” del col·legi Mont-roig i “Queen of
Mercadal” de l’Escola Pia.
Pel que fa al concurs de
disfresses, el jurat del qual
enguany varen ser els mateixos disfressats, celebrat per
la nit al Pavelló del Molí de
l’Esquerrà varen resultar
guanyadors les següents
disfresses. En la modalitat de
grup va guanyar “Esvalotant
el galliner” i en la modalitat
individual “Napoleó i Josefina”. Així doncs un any més
el Carnestoltes va ser una
gran festa en la que van participar milers de balaguerins
i balaguerines.

El nou delegat del Govern a
Lleida, Ramon Farré visita
l’Ajuntament de Balaguer
El passat 24 de febrer,
l’alcalde de Balaguer
Miquel Aguilà va rebre al
seu despatx al nou
delegat del Govern a
Lleida, Ramon Farré que
havia estat convidat per
tal de conèixer d’a prop
les inquietuds i projectes
de l’ajuntament per tal
que ho faci avinent al nou
govern de la Generalitat.
El delegat es va reunir
amb l’equip de govern i
l’alcalde i posteriorment,
va efectuar l’acte
protocol·lari d’obrir el
bagul de les tres claus on
es guarda el Llibre Verd de
la ciutat, on va signar
donant fe de la seva visita
a Balaguer, tot agraint
l’acollida del consistori.
L’alcalde de Balaguer
li va fer avinent les
necessitats
més

L’Alcalde Miquel
Aguilà li presentà els
diferents projectes de
la ciutat de cara al
futur més immediat
prioritàries com és el
tema del soterrament o
trasllat de la línia del tren,
que ja es troba en una
fase d’exposició pública,
l’autovia
TàrregaBalaguer - Alfarràs , la fibra
òptica del polígon...
conscients que és una
època difícil però que això
no implica que no s’hagin
de fer extensives aquestes
prioritats.
El
delegat,
es
comprometé a traslladar
les peticions a les
diferents conselleries.

Visita de Ramon Farré a Balaguer
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Aprovat el projecte d’urbanització
d’un tram del carrer Molí del Comte
El projecte afecta al tram que va des del carrer La
Plana fins al carrer Riu Corb a la zona de l’Eixample

Carrer Molí del Comte

L’Ajuntament
de
Balaguer ha aprovat el projecte d’urbanització del carrer Molí del Comte, concretament el tram entre el carrer la Plana i el Riu Corb per
tal de completar i millorar
l’urbanització d’aquesta
zona eliminant l’estrangulació de la via pública i facilitant el pas dels vehicles i dels
peatons, amb una eixamplament, deixant-lo d’aquesta
manera definitivament urbanitzat.
El pressupost total de la
execució del projecte és de
71.916’96 euros. Les obres
s’intentaran iniciar durant el
segon semestre d’enguany.

Visites guiades al nou casal de ciutat
Lapallavacara i a les obres del Centre
El proper cap de setmana del 26 i 27 de març, es
faran les jornades de portes
obertes del nou Casal de
Ciutat “lapallavacara”, situat al carrer Pintor Borràs,
entre la plaça del Pou i la
plaça Sant Salvador, amb
visites guiades al casal i les
obres de millora del Centre
Històric.
Les visites es faran el dia
26 a les 11,30 hores i 17 hores i el dia 27 a les 12 del
migdia.

Inauguració de les obres de
restauració de les Muralles
medievals de Balaguer

Muralles medievals

El Delegat del Govern
de l’Estat a
Catalunya, Joan
Rangel, inaugurarà
les obres
Aquest divendres 11
de març s’inauguren les
obres de remodelació i
restauració del tram de
Muralla medieval que va
des del Bombo fins al
Portal del Gel.
La inauguració anirà a
càrrec del Delegat del
Govern de l’Estat a
Catalunya, Joan Rangel a
partir de les 12 del migdia.
D’altra banda, i durant
el cap de setmana del 12 i
13 de març, els balague-

rins podran visitar aquesta obra amb les visites
guiades a la muralla de
Balaguer. El dissabte 12 de
març a les 11,30h. i a les
17 hores, i el diumenge 13
de març a partir de les
11,30 hores. Els interessats han d’estar a les hores previstes a la plaça
Cecília de Cominges, davant de l’església de Santa Maria. Les visites guiades aniran a càrrec dels
tècnics del Museu comarcal de la Noguera.
Les obres, a més de la
recuperació arquitectònica han habilitat el pas i la
col·locació d’una barana,
que permet un llarg passeig per damunt de la
Muralla des del Bombo,
fins a Santa Maria.

Casal de Ciutat Lapallavacara

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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Alumnes del Patronat de l’Escola Taller
visiten la Fira de Formació i Treball

Un total de quaranta
alumnes de les especialitats d’Assistència Social,
Electricitat, Sensibilització
Ambiental, i Instal·lacions i
Manteniment de jardins i
zones verdes emmarcats
dins dels projectes “Noves
Cases per Nous Oficis” i
“Acció 4.3” promoguts pel
Patronat Municipal d’Escoles Taller i l’Ajuntament de
Balaguer van visitar el passat divendres dia 18 de febrer la 5a Fira de Formació
Professional i Treball realitzada als pavellons firals dels
Camps Elisis de Lleida.
L’alumnat que va estar

Alumnes Cases d’Oficis

acompanyat de l’equip
docent va visitar els diversos
estands de la fira on s’hi
aplegaven les diferents
famílies professionals i
també
empreses
i
institucions.
Allí els alumnes de les
Noves Cases per Nous
Oficis es van poder informar
de l’oferta formativa dels

Alumnes de les Classes d’Oficis

Xerrades-col·loqui per
celebrar el Dia de la Dona
L’ Àrea de la Dona de
l’Ajuntament de Balaguer,
tornarà un any més a
commemorar la diada Internacional de la dona treballadora amb un seguit
d’interessants xerradescol·loquis.
Aquestes tindran lloc
els propers dijous 10 i 17
de març a les 20h i a la
sala
d’actes
de
l’ajuntament.
La primera xerrada
col·loqui anirà a càrrec de
la Sra. Rosa Guillaumet i
Camarasa, llevadora del

Els alumnes també van
assistir a la xerrada
d’assessorament sobre
“tinc una idea
d’empresa, i ara que?”

centres i conèixer diferents
empreses de selecció i
intermediació laboral.
Durant la visita dels
alumnes també es va
aprofitar per assistir a la taula
rodona «Tinc una idea
d’empresa, i ara què?»
formada per diferents
professionals i experts en
assessorament i suport a la
gent emprenedora.
D’aquesta
manera
l’alumnat
va
poder
complementar el mòdul de
Formació i Orientació
Laboral que forma part del
seu itinerari formatiu, a part
de rebre consells i suport pel
seu futur.
Aquesta i altres sortides
que s’organitzen des del
Patronat Municipal de
Balaguer enriqueixen la
formació de l’alumnat i els
orienten en les seves
expectatives professionals.

7

CAP de Balaguer i parlarà
sobre:
«Programa
d’atenció a la dona: com
ens fan sentir els
canvis?».
La segona xerrada
col·loqui en motiu
d’aquesta
diada
Internacional de la dona
treballadora anirà a càrrec
de la Sra. Montse Ruiz,
agent del cos de Mossos
d’Esquadra i cap del grup
de Suport i Seguiment
que parlarà sobre les
mesures de seguretat i
autoprotecció.

La presentació de les xerrades en motiu Dia de la
Dona Treballadora es va des de Ràdio Balaguer
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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

www.revistagroc.com
www.revistagroc.com
www.revistagroc.com
www.revistagroc.com
www.revistagroc.com
www.revistagroc.com
www.revistagroc.com
www.revistagroc.com
www.revistagroc.com
www.revistagroc.com
www.revistagroc.com

8

>> C O M A R C A

El Consell Comarcal i l’Ajuntament
renoven el conveni amb Aspid

Signatura del nou conveni

Lliurament de diplomes al
curs d’informàtica organitzat
pel Consell Comarcal i ASPID

El Consell Comarcal i
l’Ajuntament de Balaguer,
han signat la renovació del
conveni de col·laboració amb
ASPID, destinat a fomentar
la contractació de persones
amb discapacitat laboral.
A la signatura, del passat
2 de març, hi van assistir
Vicent Font, president del
Consell Comarcal de la Noguera, Miquel Aguilà, alcalde
de Balaguer i Ma Teresa
Teixidó, vicepresidenta
d’ASPID.
Llirament diplomes

El Consell Comarcal organitza una
obra de teatre pel Dia de la Dona
Amb motiu del Dia Internacional de la Dona Treballadora, el Servei d’Informació i Atenció a les Dones
del Consell Comarcal de la
Noguera organitza l’espectacle teatral «La parella ideal»,
una
producció
d’Impacta Teatre.
La representació tindrà
lloc el dijous dia 10 de març,
a les 19.00 hores, a la sala
d’actes
del
Consell
Comarcal de la Noguera,
l’accès a l’acte és gratuït.

Vicent Font, Josep
Baldillou i Iris
Martínez van fer el
lliurament als 8
alumnes participants
El dia 24 de febrer es
van entregar els diplomes als alumnes que van
realitzar el curs d’informàtica organitzat per ASPID
a la comarca de la Noguera. El curs ha tingut una
durada de 75h i s’ha portat a terme les tardes de
dilluns a divendres a l’Oficina Jove de la Noguera.

El Consell Comarcal se suma als actes del Dia de la Dona

El curs anava destinat
a persones de la borsa de
treball d’ASPID a la Noguera, amb l’objectiu de
millorar les seves habilitats informàtiques i poder
millorar les possibilitats
d’ocupació.
Ha estat molt ben rebut pels alumnes, que han
demostrat el seu interès
amb una assistència màxima i gran capacitat
d’aprenentatge. Vicent
Font, Josep Baldillou, i la
tècnica d’ASPID, Iris
Martínez, van ser els encarregats d’entregar els
diplomes als 8 alumnes
participants del curs.

C O M A R C A <<
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La Noguera celebra el Carnestoltes
donant entrada a la Quaresma
Poblacions com Montgai, Catelló de Farfanya o les
tradicionals Pons i Artesa de Segre han celebrat la
seva festa durant els farrers dies

Guanyadors en categoria infantil a Castelló de Farfanya

Montgai va celebrar Carnaval el passat 25 de febrer
convertint-se així en la primera població de la comarca
que organitza aquesta tradicional festa enguany.
Grans i petits van sortir
de casa, emmascarats i
amagats sota les millors
disfresses, per fer gresca
sense que ningú els
conegués.
La festa, que va
començar a les deu del
vespre, es va celebrar al bar
Cal Delme. Hi van participar
una cinquantena de
persones i es van repartir dos
premis, un per la disfressa
més original i un altre per la
millor disfressa.
El primer premi va ser
per una senyora que es va
disfressar de Lina Morgan
mentre que el segon va ser

Carnestoltes a Montgai

per tres noies i un noi que es
van disfressar de bomberes.
La festa va durar tota la
nit, hi va haver música dels
anys 80 i després una sessió
techno-house.
Durant el cap de
setmana, també va celebrar
el Carnestoltes la localitat de
Castelló de Farfanya, fent
ball i repartint quatre premis,
entre
els
assistents
disfressats.

Aquesta setmana, ho
han fet les històriques
poblacions de Ponts, amb la
popular i tradicional festa del
Ranxo, i Artesa de Segre,
amb la matança del porc.
Ambdues poblacions, han
aplegat milers de persones
per tal de celebrar les
populars festes del dimarts
de Carnaval, donant entrada
a la Quaresma, el passat
dimecres 9 de març.
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Montgai tindrà un parc lúdic i de salut
per a la gent gran al costat del riu Sió
El nou parc està subvencionat per la Diputació de
Lleida per fomentar l’ocupació activa dels grans

Mostra de parc lúdic que instal·laran a Montgai

L’Ajuntament
de
Montgai instal·larà en els
propers mesos un parc lúdic i de salut per a la gent
gran al costat del riu Sió. El
parc comptarà amb una sèrie de jocs adaptats per promoure l’activitat física entre
la gent gran de la població
amb l’objectiu que treballin
la mobilitat i la coordinació
així com el treball aeròbic.
El parc està subvencionat per la Diputació de
Lleida dins d’una línia d’ajuts
destinat
a
fomentar
l’ocupació activa del temps
d’oci de la gent gran
millorant així la salut física i
emocional de la població.

Subscripció popular per instal·lar les
campanes al Monestir de les Avellanes
L’Associació d’Amics del
Monestir de les Avellanes, a
Os de Balaguer La Noguera Lleida, proposa una subscripció popular per recollir
fons per a la instal·lació de
campanes al Monestir de
Santa Maria de Bellpuig de
les Avellanes.
Aquesta antiga abadia de
més de 800 anys d’història,
declarada Bé Cultural
d’Interès Nacional l’any
1931, mai ha tingut
campanes al seu actual
campanar i ara, impulsat per
l’Associació d’Amics, es vol
recuperar aquest so.
La
subscripció
econòmica està oberta a
tothom que ho desitgi fins

Monestir de les Avellanes

el proper dia 31 de desembre
de 2011 i l’objectiu és fer el
primer repic de campanes el
proper 2 de gener de 2012.
Els interessats en fer

alguna aportació poden fer
la seva contribució al
número de compte corrent
següent de La Caixa:
2100 5958 02 0200026398.

S’obre la inscripció per la
Marxa Cicloturista MontsecMontsec del 21 de maig

Marxa cicloturista Montsec-Montsec

La Marxa Cicloturista
Montsec-Montsec, que
es celebrarà el proper
dissabte 21 de maig de
2011, ja ha obert el procés
d’inscripció a tots els
participants. Aquestes es
poden
realitzar
exclusivament on-line a
través
del
portal:
www.bicinscripcions.cat i
es tancaran una setmana
abans de la celebració de
la marxa.
Tota la informació
estarà disponible també
a la pàgina web de la
marxa: www.montsecmontsec.com.
La principal novetat
d’aquesta edició, és sens
dubte la data de la marxa,
que passa a celebrar-se el
dia 21 de maig, en plena
temporada cicloturista
estatal, amb el que es
preveu
que
els
participants no hagin de
patir la calor de les
edicions precedents així
com un augment de la

Les inscripcions s’han
de fer on-line des de
la pàgina web de
l’organització i fins el
14 de maig
participació
i
consolidació de l’event
esportiu a la ciutat.
La marxa tindrà el
mateix recorregut que en
la edició anterior, de dues
rutes, amb la llarga, amb
150 km i 3000 mt. de
desnivell, a destacar
l’espectacular Coll d’Ares,
a més a més dels ports
de Vilanova, Àger,
Montllobar i Fontllonga.
Com a novetat, en
aquesta edició s’inclou
un recorregut neutralitzat
a la sortida passant per
Balaguer, així doncs,
participants i espectadors
podran
gaudir
de
l’espectacle a la nostra
ciutat.
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L’Aula Municipal de Dansa ofereix
l’espectacle “El Mercadal... un encís!!”
La Mostra de Dansa d’enguany, s’ha volgut sumar a
la celebració dels 800 anys de mercat dels
dissabtes de la ciutat de Balaguer

Mostra de Dansa

El 26 de març l’Aula
Municipal de Dansa
presentarà al Teatre
Municipal de Balaguer, dins
la 3a Mostra de Dansa
«Ciutat de Balaguer»,
l’espectacle “El Mercadal...
un encís!”.
L’espectacle, que està
dirigit i coreografiat per
Albert Bonet, gira a l’entorn
dels 800 anys de Mercat a
Balaguer, on un personatge
molt divertit ens endinsarà
dins el Mercat que es realitza
setmanalment tots els
dissabtes a la Plaça del
Mercadal de la capital de la
Noguera, tot explicant-nos
les seves històries i les seves
aventures en aquest mercat.
L’obra “El Mercadal... un
encís!” és un espectacle
adreçat a tots els públics on
hi participen més de 80

Festival de Dansa

alumnes de les diferents
disciplines que es duen a
terme a l’Aula Municipal de
Dansa, com ara, la Dansa
Creativa, la Dansa Clàssica,
la Contemporània, la
Moderna,
la
Dansa
Espanyola i el Funky... I
seran els alumnes, des dels
més petits fins als més
grans, els que ens faran
sentir les olors i els sabors
de tots aquells productes

que
podem
trobar
setmanalment al nostre
Mercat de Balaguer.
Les entrades per poder
veure aquest curiós
espectacle “El Mercadal... un
encís!” el dia 26 de març, es
podran comprar a la taquilla
del Teatre Municipal al preu
de 2 euros des del 22 al 25 de
març de 7 a 9 de la tarda o bé
també per telèfon al
973445252.
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La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres
El legado de la
sabiduría
Autor: Andrew Zuckerman
Gènere: Biografia

Aquest llibre és una lliçó
de saviesa i coneixements.
«La riquesa d’un poble és
mesura pel llegat dels seus
ancians». A partir d’aquest
vell proverbi africà, el
fotògraf i cineasta Andrew
Zuckerman ha recollit el
testimoni de cinquanta
prestigiosos artistes, escriptors, polítics, dissenyadors,
músics i líders religiosos del
món, majors de 65 anys, per
tal de conèixer i escoltar les
seves reflexions sobre la
vida. Sens dubte, un dels
millors regals que una
generació pot entregar a la
següent és la saviesa
acumulada a través de
l’experiència i les vivències
personals. Zuckerman ha
aconseguit dibuixar un
retrat profund, sincer i
revelador de tots aquests
personatges. El llibre va
acompanyat d’un DVD.

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

Recolzada per la crítica,
ens trasllada a una illa
salvatge al sud d’Alaska,
accessible només en vaixell
o hidroavió, plena de
muntanyes escarpades i
boscos espessos i humits.
El clima a l’hivern és
duríssim. Aquest és
l’escenari que tria en Jim per
reconstruïr la relació amb el
seu fill Roy, de tretze anys,
a qui pràcticament no
coneix. Després d’un seguit
de fracassos personals,
l’oportunitat de passar
dotze mesos en una cabana
aïllada, enfrontats a unes
condicions complicades, li
sembla la millor manera de
recuperar el temps perdut.
Però la duresa d’aquesta
vida i el defalliment d’en
Jim, fràgil i depressiu, no
triguen a transformar
aquest viatge en un
malson.

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

Sukkwan Island
Autor: David Vann
Gènere: Novel·la

La senyora dels llibres
Autor: Heather Henson
Gènere: Infantil (a partir
dels 7 anys)

Relat inspirat en la
veritable història i valenta
feina que van fer les
Bibliotecàries a Cavall, a les
quals es coneixia com «les
senyores dels llibres» a la
serralada dels Apalatxes a
Kentucky, als Estats Units. El
projecte de les Biblioteques
a Cavall va ser fundat durant
els anys trenta del segle XX, i
tenia per objectiu portar
llibres a les regions més
remotes a on amb prou
feines hi havia escoles i cap
biblioteca. Dalt de tot de les
muntanyes, els camins
gairebé eren inexistents i s’hi
havia de pujar pels llits dels
rierols o per senderes
escarpades. Les senyores
dels llibres havien de viatjar a
cavall o amb mula pels
mateixos camins tortuosos
cada quinze dies, carregades
de llibres, tant si feia bon
temps com si feia mal temps.

Creus que els regidors d’ERC i d’ICV, tornaran a pactar
una altra vegada l’alcaldia de Miquel Aguilà, si aquest
torna a guanyar les eleccions i necessita els seus vots?

SI

NO

NS/NC

Vota conectant amb www.cerclebalaguer.cat

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
S’esquerden els volers, aquells que es fan,
així com la paret mal repeuada.
Acuden els propòsits de la nit
i el dia se’ls engull de matinada,
tot just apunta el sol, la llum i l’alba.
Si el fer fos tan senzill,
vindria un no sé què, fent fora d’un sol cop
l’inhòspita remor d’opacs murmuris,
del mig,
les moltes fuetades de la gent errada.
Empedreït,
veig coses habitant la vida encara,
que foren i àdhuc són vaixell insígnia.
Constel·lació de valors, algú diria,
lloant molt més enllà de l’emoció,
el bell fondal camí de l’harmonia.
Paraules el·loqüents sense rebuig
i fets ben contundents,
s’agafen de les mans tancant raons,
no pas revistes de perruqueria.
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Derrota de Balaguer davant el Gavà
després d’haver guanyat a Masnou
FUTBOL>> El Gavà, un
dels millors equips que
ha passat pel Municipal
guanya de manera
contundent davant d’un
desdibuixat Balaguer
27/02/2011

MASNOU
BALAGUER

0
1

06/03/2011

BALAGUER
GAVÀ

0
2

Classificació
Tercera Divisió

Golejadors del
C.F. Balaguer

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

1. Adrià Fernandez14
2. Jordi Benet ........ 4
3. Genís .................. 4
4. Figueres ............. 2
5. Dago ................... 2
6. Cesar .................. 1
7. Padrones ............ 1
8. Ciruela ................ 1
9. Pons ................... 1
10. Figuerola .......... 1
11. Tenorio ............. 1

52
51
46
46
46
45
43
42
41
40
39
34
33
33
33
32
31
29
21
19

Giribet

El Balaguer continua
essent molt irregular en
aquesta segona volta, guanyant punts fora de casa, i
deixant escapar els punts
del Municipal.
En aquesta quinzena,
els homes de Lluís Elcacho

tenien l’oportunitat d’escapar-se de la zona baixa de
la classificació, després de
vèncer al camp del
Masnou, per 0-1, gràcies a
un gol de Adrià Fernández,
que ja en porta 14 en
aquesta temporada. El pas-

Ramon treu una pilota, en defensa

sat diumenge rebia al
Gavà, un rival directe a la
taula, però que es va mostrar molt superior als balaguerins sobre el terreny de
joc, guanyant per 0-2, tot i
que va gaudir d’oportunitats per emportar-se un
marcador més abultat, i
que només la bona labor
del porter Nogués, el millor del partit, ho va evitar.
Ara, el Balaguer té un
difícil compromís al camp
del Prat, aquest diumenge. El Prat es troba a la
zona còmoda de la classificació, amb 41 punts, i es
un equip molt físic. La setmana següent visitarà el
Municipal el Vilanova, un
altre rival directe dels balaguerins, que també s’ha
mostrat molt irregular du-

rant tota la temporada.
A falta de vuit partits
per acabar-se el campionat, el Balaguer ha d’intentar no quedar entre els cinc
darrers classificats, per tal
d’aconseguir la permanència matemàticament.

El Balaguer no
arriba a aconseguir
conservar al Municipal
el que guanya fora de
casa. Després de dues
importants victòries
als
camps
de
Llagostera i Masnou,
no va passar de
l’empat a casa amb el
Palamós i va perdre el
passat diumenge
davant el Gavà.
Jaume Nogués va
evitar una golejada
més àmplia.

Propers encontres
13/03/2011 -- 12h.
Camp Municipal del Prat

Prat| Balaguer
------------------------------------20/03/2011 -- 17h.
Camp Municipal Balaguer

Balaguer | Vilanova

Jaume Nogués
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El C.F.S. Balaguer-Cristec guanya per 3
gols a 11 a la pista del Jip Prat del Rei
FUTBOL SALA>>Els balaguerins es col·loquen en la
cinquena posició, després de 9 partits sense
conèixer la derrota, i tres victòries consecutives

Cristec

El Cristec guanya a la pista del Jip Prats de Rei, per 3
gols a 11.
Contundent victòria dels
balaguerins, tercera consecutiva, en una pista que mai
els havia estat propícia i
front un rival situat a la zona
mitja de la taula, el qual eleva la seva ratxa a 9 partits
consecutius d’imbatibilitat i
els situa en 5a posició de la
taula classificatòria.
Els jugadors de Jaume
Canal van sortir de nou a la
pista amb les idees molt clares, ben situats i buscant la
porteria contraria, fruit del
qual Raul, Tarroja i Lluís van
marcar distàncies des de
l’inici (0-3, min. 12). Els locals van intentar reaccionar
pressionant en tota la pista
i ficant setge a la porteria de
Fuentes, però la seva man-

Cristec

ca de definició i la gran actuació del porter balaguerí
van evitar que els de casa
es poguessin ficar dins el
partit. A més, dos grans
gols de Valero en el darrer
minut del període van fer
augmentar el marcador fins
a un clar 0 a 5 al descans.
En el segon període del
partit es va mostrar una
gran efectivitat per part dels
balaguerins, ja que malgrat

el Jip va retallar diferències
al primer minut de la represa, els de la capital de La Noguera comptaven les seves
arribades amb gols, i
d’aquesta manera Lluís,
Samper i Tarroja sentenciaven l’encontre ja al minut 26
(1-8). Al final de l’encontre
amb el 3 a 11, essent de nou
Tarroja, Xus i Roger els
golejadors balaguerins que
donaven la victòria.
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Una cinquantena de participants al
X-Trem de la setmana blanca escolar
Els escolars han pogut
practicar els diferents
esports organitzats per la
regidoria d’esports durant
la Setmana Blanca

La primera edició de la
setmana blanca, ha suposat
un primer torn de la setmana
X-trem per aquest any 2011.
El període de vacances
escolars ha permés que uns
cinquanta nens i nenes de
les escoles de Balaguer i
comarca, participin d’una
activitat que ha disposat en
els
seu
programa,
d’activitats de tot tipus.
Els
esports
convencionals,
amb
bàsquet, futbol, aeròbic,
esports de raqueta i hoquei;
han estat la base del
programa; acompanyats

Setmana X-Trem

Els més joves van poder fer diferents tallers

diàriament d’una franja on
els nens i nenes descobrien
nous tallers d’activitats
manuals i plàstiques, i un
altra franja on es practicaven
els jocs populars com a
activitats d’esbarjo.
Per últim i disposant
dels
equipaments
municipals, han aprofitat la
piscina coberta, per

descobrir l’activitat aquàtica
d’una manera més lúdica i
desconeguda per als
participants.
L’acceptació i valoració
d’aquest primer torn de la
setmana X-trem a Balaguer,
ha
estat
més
que
satisfactòria.
Com ja es va anunciar,
durant la setmana santa, del
18 al 21 d’abril, es realitzarà
el segon torn, amb el mateix
programa d’activitats i en el
que s’espera superar la
participació d’aquest primer
torn. Les inscripcions per al
segon torn que es durà a
terme per les vacances
escolars de Setmana Santa
es podran formalitzar a la
pàgina web de l’ajuntament:
www.esports.balaguer.cat o
bé al telèfon 973450915; on
es donarà informació sobre
totes aquestes activitats,
preus i inscripcions.

Bon paper les nedadors
balaguerins als campionats
de Catalunya aleví
La nedadora Emma
Garcia del Club Esportiu
Natació Balaguer s’ha
classificat en el lloc 33è
de Catalunya en la prova
dels 100 metres lliures en
els Campionats de
Catalunya Aleví (12-13
anys) de Natació que es
va celebrar el cap de
setmana 18, 19 i 20 de
Febrer a les instal·lacions
del CN Olot.
En la prova dels 100
metres braça ha obtingut
una meritòria 37a posició
en la seva primera
participació en una
competició
tan
important. Recordem que
només es classifiquen
per participar-hi els 100
primers del rànquing
català.

NATACIÓ>> Eric
quedà 4rt en els
Campionats de
Catalunya
Universitaris
D’altra banda, Eric
Demarchi del CEN
Balaguer va aconseguir
dos meritoris quarts llocs
en el campionat de
Catalunya de natació
universitari celebrat el
passat dissabte a les
instal·lacions Sant Jordi
de Barcelona.
Eric, va aconseguir la
quarta posició en els 50
metres lliures i també una
quarta posició en els 100
metres lliures.

Campionat de Catalunya aleví
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Andreu Voltes, del Club Escacs
Vallfogona, campió provincial Sub-16
Una vegada finalitzat el
campionat de menors de 16
anys, de la província de
Lleida, Andreu Voltes és nomena campió de la categoria dels més grans.
Aquest campionat va
estar molt renyit i fins l’últim
moment no es sabia qui
seria el campió.
Abans de començar la
sisena i última ronda, hi
havia 4 jugadors amb 3’5
punts i un amb 4 punts, i
l’ultima ronda, va emparellar
a l’Andreu amb 3’5 punts
amb Pau Casas del Balaguer
que era el jugador amb 4
punts.
Desprès d’una partida
molt lluitada per part dels
dos jugadors, l’Andreu
Voltes va aconseguir la
victòria acabant amb 4’5
punts .

Caminant des de Rubió
passant per la Forradella

ESCACS>> El jove jugador del Club Escacs
Vallfogona, va imposar-se en el campionat
provincial sub-16, aconseguint un total de 4,5 punts

Sortida a la Forradella

Fins a 35 persones del
Centre Excursionista de
Balaguer i de les Terres del
Marquesat van participar
a la Caminada amb
soritda des de Rubió en
direcció a la mina de
Forradella, on van rebre
una explicació del funciAndreu Voltes

onament i la història de
la mina, i van rebre les
explicacions de la part
geològica i la formació de
la bauxita per part del
Josep Roqué. Van continuar la sortida fins a Alòs
de Balaguer, on van gaudir de les vistes.
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O P I N I Ó
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.

Interrogants ben oberts
C.G.A.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

En aquest darrer mes
hem vist moltes coses que
de segur passaran a la
història: una gran àrea del
món
àrab
ha
dit
suposadament: prou! Tots
els polítics del primer món
bocabadats han dit la seva, i
s’han omplert la boca
parlant de la democràcia, la
llibertat, la justícia, etc etc...
paraules i més paraules. Els
mitjans de comunicació
s’han esmerçat segons la
seva tendència a informar,
malinformar o desinformar,
tot si val. El cert és, que al
dia que estem ningú sap el
camí que seguirà aquesta
massa que té fam i ganes
d’apretar el gatell de l’arma
que té, pensant que així pot
solucionar el seu futur. Però

fa
sospitar
el
ben
“seguidets” que han anat
esclatant
aquests
moviments “democràtics”,
en una ètnia no gaire donada
a un ordre dins la llibertat.
-------------------Encara la tinta està
humida de totes les paraules
dites per fer riure en grans
ocasions. Tots recordem
l’altisonant proposta d’una
“Alianza de Civilizaciones”.
D’aquell
hipotètic
“Encuentro de Culturas”. De
les mil i una vegada
anomenada Justícia Social,
mai prou lligada als deures
socials que són obligacions.
Tot ha anat en orris. I tan bé
que sonaven en un món

Il·lusió i experiència
Miquel Aguilà i Barril, Alcalde de Balaguer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

El proper dia 22 de maig
tindran lloc les eleccions
municipals. L’Agrupació
Local del PSC de Balaguer
m’ha tornat a escollir per
encapçalar
la
nova
candidatura. És per a mi un
repte i a la vegada una
satisfacció tenir la confiança
dels companys i companyes
per a poder continuar
treballant per la meva ciutat.
Treball que assumeixo
amb renovada il·lusió,
convicció i empenta. Tenir la
possibilitat de poder exercir
una vegada més la màxima
responsabilitat del govern
de la ciutat representen la
consecució i la renovació a
la vegada, d’un projecte
global de ciutat, ja iniciat i
adaptat a les necessitats
actuals.
Cal constatar que mai

havíem aconseguit nivells
d’inversió econòmica i social
com ho hem fet durant els
darrers 4 anys. Les obres ja
pràcticament acabades del
Centre Històric tenint com a
símbols el Casal Ciutat i la
nova via urbana oberta des
de la Botera fins a la muralla
del carrer del Torrent. I
també els nous Jutjats ja
començats. Les inversions
de l’anomenat Pla Zapatero
amb obres emblemàtiques
com l’Avinguda Pere III i la
de la Muralla. El mur de
contenció i seguretat del riu
del camí de l’Horta d’Amunt.
Els plans d’ocupació que
han generat l’oportunitat de
treballar i formar-se a una
mitjana de 70 persones a
l’any. La nova obertura de la
Llar
d’infants
dels
Putxinel·lis i el nou col·legi

edènic ple del “talante” del
nostre benvolgut Zapatero”.
Tot era, és i serà una espècie
de joieria de llautó i paraules
de llauna. Sense cap valor i
per tan sense cap possibilitat
de veure-la feta realitat, ni
tampoc de fer-la creïble, ja
que no aportaven realisme, i
per tant, es quedaven en res.
Com un ganivet sense fulla
al que li mancava el mànec.
Només cal pensar en
algunes
repúbliques
islàmiques quasi aquí a la
voreta. Per fer un quadre
idíl·lic del que pot ser en un
futur proper. En fi, no cal
pensar-hi, és una medicina
tan amarga que no tenim
encara la forma ni la fórmula
de engolir-la sense vomitar.
Em deia un amic balaguerí
que llegint la carta al meu
vell amic, tenia ganes de
marxar d’Espanya, i anar a
provar de fer les Amèriques.
De tan negre que jo ho
pintava, i de tan negre que
ho veia ell. No caldria dir que

Mont-Roig. L’Hospital de
proximitat. La nova
Passarel·la de vianants.
L’ampliació del Polígon
Industrial. Asfaltat de
camins. Etc. etc. Aquests i
molts altres són alguns
dels exemples que avalen
la nostra gestió.
M’il·lusiona
i
m’entusiasma, com mai
també, per tant, poder
continuar liderant aquesta
nova etapa de govern. Crec
que l’experiència i el
coneixement adquirits
durant aquests anys de
govern constitueixen, avui
per avui, i en una situació
delicada com la que estem
passant, la millor garantia
pel futur de la ciutat.

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

vaig intentar que no ho fes,
en primer lloc per l’edat que
té, i en segon, perquè ho pot
deixar com una possibilitat
real per uns altres dies que
prou ni haurà, i ell continuarà
essent el que és.
Som espectadors de la
mort d’una època que es
resisteix a morir. I el nou nat
que l’ha de substituir encara
no és aquí, però sabem que
viu i va venint. La seva mare
Societat el vol veure i saber
si és ben normal. Aquest part
es fa a l’antiga i en l’espera,
a cada casa van trasbalsats,
doncs no poden ni
pressentir en com els
afectarà el païr de la veïna de
tothom. Perquè la maleïda
Globalització ens ha fet veïns
de tots. Estem a les portes
d’un món diferent al que hem
conegut, i estem orfes de
figures carismàtiques que
ens apassionin i ens facin
esperonar. Que ens marquin
un ritme, i que ens diguin on
s’ha d’anar i com anar-hi.

Avui en uns moments que
tot és numeral, no hi ha lloc
per la poesia. I jo prevec que
hi haurà molta disbauxa a
conseqüència d’aquest
naixement, desprès d’un
embaràs de flors i violes, i
els que la ballaran sense
música són els nostres
propis fills.
-------------------A hores d’ara 5-03-11,
encara no sabem si el Sr.
Roige serà l’alcaldable de
CiU o no. I jo em faig una
pregunta que no sé
respondre davant del
ignorat mercadeig, que em
suposo es fa a la gran
Barcelona. Sr. Roige perquè
no em fa cas i amablement,
i amb la seva millor rialla els
diu, que se la poden confitar
la confirmació, amb o sense
almívar. I se’n podrà anar a
casa relaxat i tranquil. Jo, ja
fa dies ho hauria fet.

La disputa de l’alcaldia a la ciutat
de Balaguer
Josep Ma Castells Benabarre
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

S’acosten les eleccions
municipals. PSC i CiU
tornaran a disputar l’alcaldia.
El PSC que fa molts anys que
governa torna a presentar al
Sr. Aguilà i la llista per la
coalició de Convergència i
Unió serà liderada pel Sr.
Josep Maria Roigé.
Dubto que les llistes
d’aquests dos partits
comptin amb prous joves
per transformar la ciutat.
Com a jove que sóc
m’encantaria que hi hagués
una formació política amb
joves preparats i amb ilusió
de convertir Balaguer en el
que es mereix.
Personalment crec que a
Balaguer li fa falta unes
millors infraestuctures per
tenir una econòmia més

sòlida i competitiva així com
que l’ajuntament doni
suport i fomenti el teixit
associatiu que tenim,
malgrat la crisi que estem
passant.
Proposo als polítics de
la ciutat de Balaguer i a les
formacions polítiques que
es presentin facin una
reflexió i que en els seus
programes
electorals
tinguin en compte les meves
propostes per recolzar al
col·lectiu de joves de
Balaguer. També animo a
tots els joves a que participin
a les eleccions, per mostrar
la seva opinió a través d’una
papeleta.
Perquè els joves hi tenim
molt a dir!
-------------------------------------------------
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El canvi a Balaguer. Voluntat de
servei
Josep Ma Roigé, President del Grup Municipal de CiU a
l’Ajuntament de Balaguer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quan s’atansen les
eleccions municipals tots els
partits polítics intentem
establir aquelles estratègies
que ens semblen que ens
han de reportar més vots per
tal d’obtenir el millor resultat
possible. És totalment lícit.
Generalment es basen en
eslògans, frases ben
pensades, publicacions
acolorides i altres mitjans
que, amb un màrqueting
electoral al darrera, intenten
que els electors es sentin
buscats i estimats pels
polítics/candidats almenys
durant la campanya electoral.
Obra feta pels governs

actuals, com si només fossin
«Ajuntament» els que manen
i no els altres regidors de
l’oposició que també han
votat a favor de molts
d’aquests projectes que
s’acostumen a inaugurar o
posar en marxa ben a prop
de les eleccions, o projectes
de futur, d’uns i altres, que
ningú sap si es podran portar
a terme donada la situació
econòmica real existent.
Em sembla que dibuixo
amb prou claredat, i potser
cruesa, el que acostuma a ser
i potser esperem d’una
campanya electoral típica i
tòpica. No diré que no s’hagi

Habemus Candidat!
Anna Torres Tobeña
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tal com si fóssim el
cardenal elegit que surt
solemne al balcó central de
la Basílica de Sant Pere del
Vaticà, a anunciar la bona
nova, nosaltres podem
anunciar ja que també,
«Habemus candidat». I el
símil no ve de les dificultats
del conclave per decidir, sinó
de l’alegria compartida
d’escollir el millor candidat.
A ICV, no tenim lluites,
bufetades, físiques i/o
figurades per ser elegit
candidat a encapçalar la
llista. No, cert. Més aviat al
contrari, sempre considerem que el company, la
companya, té unes qualitats
millors que les nostres que
el configuren com a preferit
o preferida. Primer la
modèstia i les ganes de
servei a la ciutat, no la
prepotència ni la superioritat.
Totes les llistes han de
tenir un primer, qui
encapçala, qui guia, qui
marca, qui empeny. I el
nostre primer per a les
properes
eleccions
municipals és el Goio. Vaig

conèixer al Goio al 2005, fa
sis anys. Des de fa sis anys,
veig, parlo i comparteixo
coses, vida, amb el Goio un
cop a la setmana. Cada
setmana. A l’estiu ens
deixem dos mesos de
descans! En sis anys, mai
ens hem enfadat ni ens hem
aixecat la veu. Pot semblar
que no és un èxit, però feu
un cop d’ull als altres grups
municipals. Amb el Goio
sempre s’hi pot parlar,
raonar, sempre és positiu i
sempre et fa veure la part
bonica de les coses. Quan
tu vas atabalat, ell arriba amb
aquell caminar, estil «slow
foot» que l’hem anomenat, i
t’esventa a la cara un dels
seus acudits.
I és que el Goio és
tranquil,
constant,
treballador i tolerant. I
s’estima la ciutat, la ciutat
que l’ha vist viure els més
de 50 anys que ja carrega a
l’esquena i que ha educat i
ajudat a fer créixer els seus
dos fills. És verd també, de
tan en tant, t’emportes cap
a casa alguna tomata o

de fer així. Potser és el que
molts volen i esperen. I no
m’atreveixo a dir que el meu
propi partit no faci una
campanya amb una part dels
elements que he mencionat.
Repeteixo que és una
manera
lícita,
que
probablement funciona amb
un cert èxit, per tal de cridar
l’atenció dels electors cada
quatre anys.
Però quan una persona
que vol ser alcalde de
Balaguer, com és el meu cas,
reflexiona sobre quin
missatge és important i
honest i com s’ha de fer
arribar no serveixen, només,
els mitjans al·ludits. Per
transmetre el fons de la idea
de canvi que proposem per
Balaguer no parlaré de grans
obres que farem, ni de
substituir un alcalde que fa
vint-i-quatre anys que té la
cadira per un altre amb el
mateix estil i maneres.

algun carbassó del seu
hortet ecològic, que
sempre són estil XXL. Un
xollo!
El Sr. Gregori Garcia té
una idea de ciutat ben clara,
d’una ciutat més tolerant,
més justa, més sostenible
i més transparent. Però no
em toca a mi explicar cap
programa electoral, és
tasca seva que farà
gratament durant la
campanya electoral. ICV a
la ciutat fa un gir cap a una
ICV més madura, amb un
candidat seriós alhora que
carismàtic, amb una carta
de presentació que és la
tasca realitzada durant
quatre anys, amb uns
objectius més humils però
alhora més realistes que fa
quatre anys, realistes amb
la situació actual. Però el
que pretén aportar ICV
aquests quatre anys
tampoc és tasca meva
explicar-ho, ho farà
gratament el Goio a qui li
interessi, durant la
campanya electoral. La
meva tasca solament era,
passar el testimoni com en
qualsevol cursa de relleus,
retirar-me per a que ell
comenci el seu discurs,
amb el seu propi «Urbi et
orbi».

Quant parlem de canvi, i
dic parlem perquè aquí ja hi
ha una gran diferència ja que
el concepte és d’equip,
parlem de transformar la
manera de governar-nos.
Intentaré en aquest i en
els propers escrits transmetre
la nostra idea de canvi real.
El primer gran concepte
és el de servei. Els regidors
de l’Ajuntament no tenim
només l’honor de ser-ho, ja
que és un honor poder
representar els ciutadans de
Balaguer, sinó que hem de
tenir una consciència de
servei als ciutadans. Servei
vol dir esforç, treball,
honestedat, en definitiva
deixar-s’hi la pell. I no per
quedar bé sinó per fer-ho bé
per a tots.
Servei entès com fer un
govern «de la gran majoria».
La idea es basa en sumar,
sumar i no exclouré ningú. I
això voldrà dir no tenir sempre
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raó, saber que l’adversari
polític també pot aportar
millores, acceptar que
tothom té una part de la raó i
que ningú, ni nosaltres
mateixos, som posseïdors de
la veritat absoluta.
Servei en el sentit que la
ciutadania, i no només els
polítics, tenen molt a dir
durant els quatre anys de
mandat i no només els quinze
dies de campanya per buscar
el vot. Comptant amb
tothom que vulgui col·laborar
i liderar un projecte
engrescador que ens aglutini.
I finalment, servei ha de
voler dir per l’Alcalde tenir
l’honor de representar
aquesta gran Ciutat amb la
convicció de servir el més
humil dels seus ciutadans.
He intentat parlar d’un
Ajuntament de tots i per a
tots. Sense eslògans ni
programes, però amb
l’ànima.

Retallades a les universitats
Joventut Socialista
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

En un moment de
crisis, on la inversió en
educació ha de ser una de
les majors prioritats dels
governs per tal de garantir
una
societat
més
preparada que pugui
enfrontar amb èxit als nous
reptes de futur, el govern
de Convergència i Unió
efectuarà una retallada
històrica a les Universitats
Públiques Catalanes.
La retallada està xifrada
en 90 milions d’euros, una
retallada que no només
afectarà a la despesa
ordinària, sinó també a la
investigació i implicarà la
desaparició de més de 50
màsters oficials (de preu
públic). A la vegada s’insta
a les Universitats a que
incrementin el preu dels
seus màsters propis (de
preu privat).
A aquesta retallada a
les Universitats Públiques
s’ha de sumar la retallada
generalitzada
a
l’ensenyament públic

primari i secundari (al
voltant d’un 10% menys de
pressupost que al 2010), que
suposa l’aturada del procés
de digitalització de les aules
i la construcció de noves
escoles, així com la
congelació dels processos
d’oposicions a professors
de secundària.
La
implementació
d’aquestes
polítiques
suposarà una pèrdua en la
qualitat de l’Educació
Pública. CiU, amb l’excusa
de la crisis, està posant
traves a una formació
pública
de
qualitat
fomentant
d’aquesta
manera un sistema educatiu
privat i elitista.
Mostrem el nostre total
desacord
amb
unes
retallades que suposen
condemnar el futur de tots
aquells que no es poden
permetre una educació
privada.
-------------------------------------------------
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L’Hospital Jaume d’Urgell va celebrar la
festa del Carnestoltes, el 24 de febrer
La Festa va acabar amb un gran concurs de
disfresses i un berenar per tots els assistents

Carnestoltes a l’Hospital Jaume d’Urgell

L’hospital
Jaume
d’Urgell de Balaguer va celebrar el passat dijous 24 de
febrer la festa del carnestoltes amb l’actuació dels nois
que participen en el Projecte Treball als barris de l’Ajuntament de Balaguer.
Els
pacients
i
professionals de l’Hospital
donen l’agraïment a aquests
nois per la seva gran
actuació.
Per acabar la festa de
Carnestoltes de l’Hospital va
tenir lloc el concurs de
disfresses i també un gran
berenar per a tots els
assistents i participants en
aquesta festa.

Balaguer acollirà una nova edició de
la Trobada de plaques de cava
Un any més, Balaguer
acollirà una nova edició de
la Trobada de Plaques de
Cava I Col·leccionisme, Ciutat de Balaguer, que enguany arribarà a la seva sisena edició amb l’ampiació del
col·leccionisme, en general.
L’ intercanvi de plaques i
la venda d’aquestes, adreçada a tots els col·leccionistes,
tindrà lloc el diumenge 13 de
març durant tot el matí a la
plaça del Mercadal.
Els amants d’aquest
món i tots els curiosos podran gaudir d’aquesta afició
que es remunta a l’any 1844,
any en que el fabricant de
champany
Adolphe

Trobada Plaques de cava

Jacquesson les va patentar.
Enguany, com ja és
costum en cada edició,
l’organització ha fet en

exclusiva una pirula per
aquesta trobada amb el logo
dels 800 anys de mercat, tot
commemorant aquesta fita.

Concert benèfic per recaptar
fons pel projecte Àgape, el 13
de març al Teatre Municipal

L’acte tindrà lloc al Teatre Municipal

Les entitats de
Balaguer i la comarca de
la Noguera celebren,
diumenge 13 de març, un
concert benèfic per
recaptar fons pel projecte
Àgape,
Aliments
Solidaris de la Noguera.
L’acte, que tindrà lloc a les
19 hores al Teatre
Municipal de Balaguer,
comptarà amb les
actuacions de Xavier
Monge i Xavier Reyes, de
l’Escola Municipal de
Música de Balaguer, i el
grup Manavai, amb
música pròpia de l’illa de
Pasqua, Xile.
Les
entitats
i
associacions de Balaguer
i la Noguera que
participen en el Pla de
Desenvolupament
Comunitari (PDC), liderat
pel Consell Comarcal,
han
organitzat
coordinadament aquest
acte. L’objectiu, a banda
de la recaptació de fons
per Àgape, també és

El concert està
organitzat per les
entitats locals i el Pla
de Desenvolupament
Comunitari (PDC)
donar a conèixer la vida
participativa de la ciutat i
la
capacitat
de
mobilització ciutadana
que ha aconseguit el
PDC. En el decurs de
l’acte, es donaran a
conèixer amb més
profunditat algunes de les
entitats i associacions
que participen en el PDC.
El preu de l’entrada serà
de 2 euros i s’acceptaran
aportacions voluntàries.
A l’acte hi participaran
els professors de l’Escola
de Musica Xavier Monge
i Xavier Reyes; el grup
Break Down Palace; el
grup Manavai difusor de
la cultura de l’Illa de
Pasqua.

Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes

Tel. 973 448 332
Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER
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Servihabitat de “La Caixa” va celebrar
una jornada de portes obertes

El passat cap de setmana del 4 al 6 març, l’oficina
de “La Caixa” del Passeig de
l’Estació de Balaguer, va celebrar unes jornades de portes obertes per oferir els
nous
serveis
que
Servihabitat (Serveis Immobiliaris de “la Caixa”) té a
Balaguer i comarca.
A les oficines es van presentar un gran nombre de
persones interessades en
adquirir una vivenda a preus
molt econòmics, i en els tres
dies que va durar la jornada

300 alumnes de l’Escola Pia
celebren el Carnestoltes
El divendres 25 de febrer els alumnes de l’Escola Pia van celebrar el
Carnestoltes. Enguany el
fil conductor era els personatges de contes, per
tant hi havia ratetes,
Blancaneus, soldats de
plom, Peter Pans, ví-

El passat cap de
setmana del 4 al 6 de
març a l’oficina del
passeig de l’Estació de
Balaguer

La jornada va tenir lloc a les oficines del passeig de l’Estació

es van tancar 6 vendes de
vivendes a Balaguer i a La
Ràpita, a banda de nombrosos contactes de gent interessada.
Mitjançant la seva web
www.servihabitat.com, es

poden trobar pisos de tots
els preus i amb unes condicions molt avantatjoses.
A Balaguer es van ofertar
immobles des de 65.000 euros i fins a 300.000 pels més
cars.
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Carnestoltes a l’Escola Pia

kings,
Mortadelos,
Astèrix... A dos quarts de
dotze sortíen al carrer formant una magnífica rua
formada per més de trescents alumnes amenitzada amb música; van fer
el recorregut per diferents carrers de la ciutat.
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BREUS

Anuncis breus classificats
IMMOBLES
------------------------------------ES LLOGA pis a Balaguer,
c/ Ramon Llull, 8. Solejat,
4 hab., 2 banys. Abstenirse curiosos i insolvents.
De particular a particular.
Raó: 652092918.
------------------------------------ES VEN apartament nou
a l’Av. Països Catalans, 2
hab, a partir de 300 e/
mes. Raó: 973446011.
------------------------------------ES LLOGA pis a Balaguer,
c/ Barcelona (davant Sagrat Cor), 60 m2, 2 hab. +
despatx, menjador, cuina,
bany. Amb electrodomèstics. Molt lluminós. Sense gastos de comunitat.
Es demanen referències.
Raó telèfons: 937351718676515830.
------------------------------------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 LLOGA pis a Bellcaire,
70m2, 2 hab., cuina, menjador, bany. Tot d’obra
nova. Raó : 647650732.
------------------------------------VENC plaça de pàrking a
l’avinguda dels Països
Catalans. Tel: 973446011.
-------------------------------------

VENDA o LLOGUER de
pàrkings tancats al c/
Jaume Balmes, 11. Tels:
973446161-629310479.
------------------------------------ES LLOGUEN pàrkings a
l’edifici HP Sanahuja, 36.
Referència Cudós. Raó:
973450555 (demanar per
Montse).
------------------------------------PIS LLOGUER al Ps. de
l’Estació, 4 hab., bany i
aseo. Telf: 634208883
(nits).
------------------------------------ES TRASPASSA pub a
Balaguer, llicència discoteca. Abstenir-se curiosos. Raó: 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.
------------------------------------ES VEN o es lloga local
ideal per restauració, situat al carrer Escala de
Balaguer. 110 m 2. Telf:
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.
-------------------------------------

OPORTUNIDAD, vendo
piso
de
140
m 2,
amueblado,
zona
tranquila, 4 hab., 2 baños,
a/a,
calef.,
sin
comunidad. Precio:
120.000 e negociables.
Razón: 687573893 (tardes).
------------------------------------ES LLOGA pis al c/ Marc
Comas, 3 hab., primer
amb terrassa. Lloguer de
pàrking de línia al c/
Urgell. Raó: 973447752639920281.
------------------------------------ES LLOGA pis a Balaguer,
al Ps. de l’Estació, moblat.
Calefacció i ascenssor.
Bon preu. Tel: 973451371.
------------------------------------OPORTUNITAT
a
Camarasa, es ven casa
moblada, 150 m2, garaig
2/3 cotxes, 3 hab., 3 banys,
a/a, calef., llar de foc, piscina 60 m3. Preu: 255.000
e. T: 687573893 (tardes).
-------------------------------------

TREBALL
------------------------------------PROFESSORA nativa
dóna classes d’anglès:
repassos i classes de conversa en llengua anglesa,
per particulars i grups organitzats. Tel: 650422582.
-------------------------------------

SE OFRECE señora seria
y responsable, de toda
confianza y además muy
cariñosa, para cuidar
personas
mayoras.
Mañana, tarde o también
noches. Horario a convenir. Económico. Buenas
referencias.
Razón:
665644343-625688577.
------------------------------------ES PRECISA persona d’entre 24 a 35 anys (aprox.),
per fer de repartidor i varies tasques. Enviar CV amb
foto recent a l’Ap. Correus
67 de Balaguer.
------------------------------------CHICA del país, se ofrece
para cuidar niños o
también gente mayor.
Horario a convenir. Con
mucha experiencia.
Interesados, llamar al telefono: 638148552.
------------------------------------CONSTRUCCIONS I REFORMES Germans Vidal.
Teulades, banys, façanes,
comunitats, granjes, magatzems, cases antigues.
Reformes en general.
Preu econòmic. Trucar
als telèfons: 973426180690921832.
------------------------------------CHICA se ofrece para
limpieza, cuidar gente
mayor o niños. Seria y responsable.
Razón
teléfono: 667370005.
-------------------------------------

SE OFRECE chica para
limpiar casas, escaleras,
planchar ropa, fregar
platos. Responsabilidad
y eficiencia. Con muy
buenas referencias.
Interesados llamar al:
667370005.
------------------------------------T’AGRADA la perruqueria? Estàs motivada per
ella? Doncs la perruqueria l’Encís busca oficiala
amb experiència i qualificada. Interessats portar
curriculum o truqueu al
616729006.
-------------------------------------

VARIS
------------------------------------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.
------------------------------------OCASIÓ, silló massatge
luxe (senso confort),
mando amb 6 programes automàtics i 13 programes manuals. Nou,
d’un any, molt poc usat.
Preu: 1.450 e. Raó:
620187160.
-------------------------------------
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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
--------------------------------------------------------------------------

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.

Horari de trens
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 març
a les 8 de la tarda del 17 de març
MARCH
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 17 de març
a les 8 de la tarda del 24 de març
ALDAVÓ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 24 de març
a les 8 de la tarda del 31 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

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

REHABILITACIÓ DE FAÇANES
Pintura i Decoració
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els nostres distintius
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