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

El Govern socialista, que
és a les portes d�abandonar
La Moncloa per la porta de
darrera, no per grans
escàndols, com una altra
vegada, sinó per un dur
revés electoral,  marxa sense
complir l�enèsima promesa
envers Catalunya. Passarà a
la història  per la seva poca
credibilitat. Qui no recorda,

entre altres coses, aquella
cèlebre frase que començava
amb un  «apoyaré
l�Estatut...». I ara se�n va
sense abonar una quantitat
que supera els set-cents
cinquanta milions d�euros i
que prové d�una manca
d�inversions de l�Estat a
Catalunya, l�any 2008. El
Govern de la Generalitat es
refià d�aquest pagament  i
van incloure la partida en el
pressupost d�inversions
enguany. I ara què? Doncs,

a causa d�aquest
i n c o m p l i m e n t ,
impagament, o si ho
preferiu, i sense que ningú
no s�esgarrifi, espoli
encobert, els ciutadans
d�aquests petit país, en
pagarem, encara més, les
conseqüències. I a callar, i a
continuar pagant! Aquest és
el lamentable destí
d�aquesta, avui,  més que
mai, com deia el poeta,
«covarda terra». Tanmateix,
em pregunto: Fins quan?

Aquesta última setmana, molts treballadors van celebrar
el Nadal amb els ja típics dinars o sopars d�empresa.
Enguany sembla que ha disminuït el nombre d�aquestes
celebracions i en molts casos, ja no són les empreses, sinó
els mateixos treballadors els qui es paguen el menú. Els
restaurants també han abaixat els preus dels menús. La
crisi es nota, encara que aquestes reunions d�empresa
també serveixen per a reanimar el sector de l�hostaleria.
Durant aquests dies, els restaurants i sales contracten molts
cambrers i cuiners extres per a donar abast.

Són temps difícils per fer front a la despesa habitual
que comporta el Nadal. Enguany, serà més complicat que
mai poder comprar els obsequis i parar la taula i seran moltes
les famílies que s�estrenyeran el cinturó. Davant d�una
realitat dura marcada per la crisi econòmica, que és un
convidat incòmode en cada cop més sobretaules i
celebracions, s�imposa l�estalvi i la contenció. Tot i que el
Nadal no entén de crisi, en general, comprarem el mateix
que altres anys, però vigilarem més amb les despeses
innecessàries. Serà el Nadal de la despesa responsable.

Ja repiquen de fons les campanades de Cap d�Any i,
com és habitual els últims anys, comencen els maldecaps
per a nombroses llars que volen celebrar dignament les
festes, sense arruïnar-se en l�intent. La crisi, la sensació
general de pessimisme i el desig d�estalviar han calat profund
en moltes famílies, que veuen més necessari que mai
elaborar un pressupost amb la finalitat de no enfonsar la
seva economia. Aquest any, de nou, toca planificar les festes
més amb el cap que no amb el cor.

Bon Nadal.

Un Nadal auster
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>> DILLUNS dia 26
A les 20.00 h. Concert de Nadal de l�Or-
feó Balaguerí, en motiu del seu 90è
aniversari, amb l�acompanyament de
l�Orquestra de CAmbra de la Noguera.
Lloc: Teatre Municipal. Preu: 6 euros.
Socis de l�orfeó, entrada gratuïta, pre-
sentant el carnet.

>> DIMARTS dia 27
A les 10.30 h. Inauguració del Saló de
la Infància al nou pavelló. Horari de
tots els dies: de 10.30 a 13.30 h i de
16.30 a 20.00 h. Preu: 2,5e per infant,
abonament: 12e.
Adults i acompanyants, gratuït. Ser-
vei de guarda-roba i cafeteria.
A les 17.00 h. Taller d�elaboració a
pizzes a càrrec del mestre pastisser
Pepe Daza, adreçat a nens i nenes de 8
a 14 anys.

>> DIMECRES dia 28
A les 18.00 h. Espectacle de màgia
amb el mag Reivax, per a tots els
públics.

>> DIJOUS dia 29
A les 12.00 h. Taller de coques de
recapte a càrrec del mestre pastisser
Pepe Daza, adreçat a nens i nenes de 8
a 14 anys.

     >>

Programació
De Nadal a Reis 2011-2012

El parc de Nadal a Reis torna del 27 de
desembre al 4 de gener a Inpacsa

Des de la regidoria de
festes de l�Ajuntament de
Balaguer, s�està treballant en
l�organització d�un nou pro-
grama «De Nadal a Reis
2011-2012» amb un gran parc
infantil, tallers didàctics, te-
atre infantil, concerts, i com
a fi de festa, la gran Cavalca-
da dels Reis Mags d�Orient.

Els actes comencen el
dilluns 26 de desembre amb
el tradicional Concert de
Nadal de l�Orfeó Balaguerí,
que enguany es farà al Tea-
tre Municipal, a partir de les
8 del vespre..

Del 27 al 31 de desembre
i del 2 al 4 de gener, el pave-

lló polivalent Inpacsa acolli-
rà el gran parc infantil, amb
diferents inflables.

Unes atraccions per a to-
tes les edats, que obriran les
seves portes des de 2/4 d�11
del matí a 2/4 de 2 del mig-
dia i de 2/4 de 5 a les 8 de la
tarda.

Una part del pavelló es-
tarà destinat als tallers didàc-

També hi haurà una gran pista d�scalextric

tics de manualitats, i d�habi-
litats, com una gran pista
d�scalextric, tallers espor-
tius, futbolí i la possibilitat
de practicar diferents es-
ports de pista, en l�àrea es-
portiva del Parc de Nadal a
Reis d�enguany. Així com el
sector de la biblionadal,
ludoteca, videoteca, que es
portarà al parc infantil.

El preu de l�entrada serà
de 2,5 euros durant tot el dia,
tot i que els que vulguin es
podran treure l�abonament
per tots els dies, per 12 eu-
ros.

Hi haurà servei de guar-
da-roba i els acompanyants
dels nens i nenes,  podran
gaudir d�un servei de bar ca-
feteria al mateix recinte del
pavelló polivalent, mentre
els més menuts gaudiran de
les moltes activitats progra-
mades durant aquests dies.

Parc de Nadal a Reis

Els inflables, i els
diferents tallers
didàctics ompliran la
programació de les
vacances de Nadal
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Els Reis Mags d�Orient arribaran en tren,
el dijous 5 de gener a les 18,15 hores

L�arribada de Ses Mages-
tats els Reis Mags d�Orient,
és sens dubte, el moment
més esperat de tots els nens
i nenes de Balaguer i comar-
ca.

El dia 5 de gener, a mitja
tarda, es respira màgia, ten-
dresa i l�espectació es va fent
més gran a mesura que pas-
sen els minuts. A partir de
les 6 de la tarda, el Passeig
de l�Estació s�omplirà de
gom a gom per tal de rebre a
Melcior, Gaspar i Baltasar
que un any més arribaran
amb el tren.

daran pel record.
 Després de rebre la visi-

ta de tots els nois i noies de
la ciutat, els Reis es retiraran
per a poder repartir tots
aquells regals i obsequis per
totes les cases de la ciutat.

Durant la Cavalcada, Ses
Magestats els Reis Mags
d�Orient i els patges reials
repartiran més de 300 quilos
de caramels.

La Cavalcada comptarà
un any més amb la col·-
laboració de Creu Roja de
Balaguer i comarca, els
membres del parc de Bom-
bers de Balaguer,  els de Pro-
tecció Civil de Balaguer i el
cos de la Policia Local.

Tots ells tindran cura de
la seguretat i que tot funcio-
ni bé durant el trajecte de la
Cavalcada dels Reis Mags.

Davant de l�Estació els
esperaran tres magnífiques
carrosses, il·luminades i de-
corades per a l�ocasió, que
l�organització de la Festa,
justament amb els patges
reials han previst per a
conduir-los, en cavalcada,
fins a la Plaça del Mercadal,
on seran rebuts per l�Alcal-
de de la Ciutat, i els cente-
nars de nens i nenes que els
podran saludar, donar la car-
ta on s�hi expressen els de-
sitjos de petits i grans, i fer-
se les fotografies i
gravacions de rigor, que que-

Ses magestats els Reis Mags d�Orient el proper dijous 5 de gener

L�arribada dels Reis Mags d�Orient, Melcior, Gaspar i
Baltasar, és la més esperada per tots els nens i
nenes de Balaguer, la tarda del dijous 5 de gener

>> DIJOUS dia 29
De 10.30 a 11.30 h. Taller d�alimentació
salusable �Programa Thao�.
A les 12.00 h. Taller de coques de
recapte a càrrec del mestre pastisser
Pepe Daza, adreçat a nens i nenes de 8
a 14 anys.
A les 18.00 h. Espectacle conta contes
�La Maleta dels contes� a càrrec de la
Companyia Talia Teatre.

>> DIVENDRES dia 30
De 10.30 a 11.30 h. Taller d�alimentació
salusable �Programa Thao�.
A les 17.00 h. Espectacle de titelles
�Pinotxo, el nen de fusta�. Premi Drac
d�Or 2011.

>> DISSABTE dia 31
De 10.30 a 11.30 h. Taller d�alimentació
salusable �Programa Thao�.
PER LA TARDA EL PARC ROMANDRÀ
TANCAT.
00.30 h. Ball de nit de Cap d�Any, amb
l�Orquestra Mediterranea, al Pavelló
Molí de l�Esquerrà. Preu: 15 e.

>> DIUMENGE dia 1
12.45 h. Concert d�Any nou a càrrec
del grup polonès Cappella Gedanensis
a l�església del Sagrat Cor. Entrada
gratuïta.

>> DILLUNS dia 2
De 10.30 a 11.30 h. Taller d�alimentació
salusable �Programa Thao�.
17.00 h. Taller de rebosteria a càrrec
del mestres pastisser Pepe Daza,
adreçat a nens i nenes de 8 a 14 anys.

   >>>

Programació
De Nadal a Reis 2011-2012
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Centre Mèdic Pere III

Av. Pere III, número 10, entresòl. Balaguer

Centre Mèdic Pere III
Dr. Jaume Canal

Medicina General i mútues
Tel. 607 787 338

Visites:
dilluns, dimecres i divendres, de 17 a 20 h

Espectacles infantils, tallers i diferents
actuacions al Parc de Nadal a Reis

Durant els dies que du-
rarà el parc infantil De Nadal
a Reis 2011-2012, al pavelló
polivalent, la Sala d�Actes
d�aquest equipament acolli-
rà la projecció de diferents
activitats infantils.

La primera activitat serà
el dimarts 27 de desembre a
partir de les 17 hores, amb el
taller d�elaboració de pizzes
a càrrec del mestre pastisser,
Pepe Daza.

Una actuació del mag
Reivax serà el dimecres 28
de desembre a partir de les 6
de la tarda, mentre que el di-
jous 29 de desembre, li toca-
rà el torn a l�espectacle de

conta contes �La maleta
dels contes�, a càrrec de la
companyia Talia Teatre, a
partir de les 6 de la tarda.

El mateix dia, però al
matí, a partir de les 12, hi
haurà un taller d�elaboració
de coques de samfaina,
també a càrrec de Pepe Daza.

El divendres, 30 de de-
sembre, a partir de les 5 de
la tarda, hi haurà l�especta-

Hi ha entreteniments per a tots els gustos

cle de titelles �Pinotxo, el
nen de fusta�, Premi Drac
d�Or 2011.

El dimarts, 2 de gener, el
mestre pastisser Pepe Daza
retornarà al Parc amb un ta-
ller de rebosteria, a partir de
les 5 de la tarda, mentre que
el dimecres 3 de gener, i a
partir de les 6 de la tarda, hi
haurà l�explicació del conte
�El regal� a càrrec de �La Tro-
badora Medieval Alba�.

Durant tots els dies del
parc, a més de les atraccions
infantils hi haurà tot un se-
guit de tallers i cursos pels
interessats, entre els que cal
destacar el taller de mala-
bars, tallers de manualitats,
de pins i xapes, competici-
ons de Play Station, etc.

Tot d�activitats per dis-
treure als més petits i joves
de la casa, durant el seu pe-
ríode de vacances escolars
de Nadal.

Al Parc es celebraran diferents tipus de tallers

Durant els dies del parc
de Nadal a Reis es faran
diferents actuacions
infantils i es realitzaran
diferents tallers

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

>> DIMARTS dia 3
De 10.30 a 11.30 h. Taller d�alimenta-
ció salusable �Programa Thao�.
18.00 h. Explicació del conte �El regal�
a càrrec de �La trobadora Medieval
Alba�.

>> DIMECRES dia 4
De 10.30 a 11.30 h. Taller d�alimenta-
ció salusable �Programa Thao�.
19.30 h. Lliurament de premis del con-
curs de dibuix de Nadal.
TANCAMENT DEL PARC DE NADAL.

>> DIJOUS dia 5
18.15 h. Arribada de Ses Magestats els
Reis d�Orient, amb el tren de la Pobla,
a l�Estació de Trens.
Recorregut amb carrosses pels carrers
Noguera Pallaresa, Passeig de l�Esta-
ció, Pont Nou i Plaça Mercadal.
19.00 h. Rebuda per part de l�alcalde
de la ciutat, a la Plaça Mercadal i parla-
ment dels Reis.
Recollida de cartes.

Programació
De Nadal a Reis 2011-2012
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V. X. ADSUAR
C/ Urgell, 89 (Davant Camp de futbol) - Tel. 973 447510-Fax 973 450896  - BALAGUER

Mercedes-Benz

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

REPARACIÓ DE VEHICLES INDUSTRIALS: C/ Joan Maragall, 5 - HOSTAL NOU

El Pavelló Moli de l�Esquerrà donarà la
benvinguda al 2012 amb un gran ball

El proper dissabte 31 de
desembre, el Pavelló del
Molí de l�Esquerrà acollirà un
sopar i el ball de cap d�any,
amb l�Orquestra
Mediterranea.

El sopar, organitzat per
Kroma Espectacles comen-
çarà a les 10 de la nit  amb
un gran menú, pensat per
l�ocasió, i bossa de cotilló
per animar l�arribada de l�any
nou. A partir de les 00,30 ho-
res, començarà el ball, amb
portes obertes al públic.

Els qui només vulguin
anar al ball poden fer-ho, per
15 euros d�entrada i el preu
del sopar i ball, és de 75 eu-
ros per persona.Orquestra Mediterranea

Parc d�inflables per a totes les edats
des del dimarts 27 fins al dimecres 4

El pavelló polivalent
Inpacsa acollirà un total de
18 inflables distribuïts en qua-
tre apartats segons les edats
dels nens i nenes participants.

Una part pels nens de 0 a
2 anys, una altra pels de 3 a 5
anys, una tercera per edats
compreses entre els 6 i els 10
anys i l�àrea pels més grans
entre els 11 i els 14 anys.

També hi haurà l�àrea es-
portiva on es podrà practicar
el futbol, bàsquet i tennis tau-
la, entre altres activitats.

El pavelló del Molí de l�Esquerrà de Balaguer
acollirà el sopar i el ball de cap d�any

Parc d�inflables

Consulta

Visites a
domicili

Vacunacions

Cirurgia

Anàlisis

Aliments i
complements

Servei de perruqueria

Pare Sanahuja, 27
Tel. 973 445584 - 617 910 071
25600 BALAGUER

Tot per l'animal de
companyia!

>> ÀREA INFABLES
Distribuïda per edats:
De 0 a 2 anys, de 3 a 5 anys, de 6 a 10
anys i d�11 a 14 anys.

>> ÀREA DE TALLERS I ACTIVITATS
DIDÀCTIQUES, trobarem:
- Ludoteca i biblioteca.
- Espai dels bombers.
- Tallers de manualitats, a càrrec de Creu
Roja Joventut.
- Tallers de bonsais a càrrec del Club
Bonsai Balaguer.
- Taller d�elaboració de xapes a càrres
de l�Associació Catalana de Lleure For-
matiu.
- Taller d�escacs a càrrec del Club d�Es-
cacs Balaguer.
- Espai Jove.
- Taller de malabars a càrrec deñ Grup
Dinastian Han.
- Circuit degant d�Slot a càrrec del Club
Slot Balaguer.
- Mini pista de tennis.
- Espai Medieval.

A part també hi haurà Biblionadales,
espai pels pares i servei de bar.

Tots els dies, dins el Parc Infantil,  hi
haurà un punt on es podran portar
joguines noves o en condicions per la
campanya de Reis «Joc apte per a
tothom», organitzat per Creu Roja
Joventut.

Informació sobre el
Parc Infantil
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L�Ajuntament i
diverses entitats de
Balaguer impulsen
aquest Nadal la
campanya �+Nadal
+Balaguer �, que
engloba des d�activitats
infantils a la campanya

dels comerciants, passant
pel mercat de Santa
Llúcia a ofertes culturals
com el Premi Líric
Germans Pla o el concert
de Valsos de Cap d�any.

L�objectiu de la
iniciativa és unificar totes
les activitats pro-
gramades durant el
període nadalenc sota
una mateixa marca
�+Nadal +Balaguer�, i
intensificar així la
projecció comercial,
turística i cultural de
Balaguer.

L�Ajuntament i les entitats
impulsen la campanya
�+Nadal + Balaguer�

Presentació de la campanya

Amb l�objectiu
d�unificar totes les
activitats, comercials i
culturals sota una sola
marca publicitària

Amb 80 parades, Balaguer viu la fira
de Santa Llúcia més multitudinària

El passat dissabte 3 de
desembre, Balaguer va viu-
re una de les Fires de Santa
Llúcia mes concorregudes
de la seva història amb la
participació de 80 parades.

El fet d�ampliar el circuit
a diferents carrers del centre
Històric,  va provocar que el
visitant es rememorés
temps enrere quan a la plaça
del Pou s�hi celebrava el
mercat de l�aviram.

Segons va manifestar el
regidor de Promoció
Econòmica, Toni Velimelis,
aquesta ampliació no tan
sols provocava fer més gran

la fira sinó també aconseguir
una actuació de revitalització
del Centre Històric de la
ciutat. A més a més l� ampli
ventall d�activitats paral·leles
organitzades també varen
influïr en que l�afluència de
públic fos constant.

Per una part,
l�Associació dels Molins

Fins a 80 parades hi van participar en la Fira d�enguany

d�Olis de la Noguera va oferir
degustacions de l�oli de la
comarca durant tot el dia així
com també dos tallers
d�elaboració de sabó natural
que varen ser tot un èxit de
participació.

També el centre d�Esplai
Santa Maria varen organitzar
un taller de confecció de
targes de Nadal, en un local
del carrer Major que va estar
de gom a gom durant tota la
tarda.

Una altra activitat que va
ser l�estrella de la plaça del
Pou va ser la mostra
d�aviram viu a càrrec de
diferents expositors de la
ciutat i de Lleida i també la
participació activa de
l�associació Dona Rural que
varen aconseguir que el
visitant de la fira es traslladés
anys enrere, ja que inclús es
varen vestir amb roba i
vestits del segle passat.

La Fira de Santa Llúcia va comptar amb molts visitants

L�ampliació de la Fira a
diversos carrers i places
del Centre Històric, va
fer que tingués milers
de visitants
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Alumnes de l�IES Ciutat de Balaguer
fan una campanya pel banc d�aliments

El Banc d�aliments és
una organització indepen-
dent i sense ànim de lucre.
Recull aliments i els repar-
teix entre la gent necessita-
da.

Els alumnes de segon
d�ESO de l�Institut Ciutat de
Balaguer, estan organitzant
una campanya per recollir
menjar per al Banc d�ali-
ments.

En el grup C2 de segon
d�ESO participen en aquest
projecte en nom de l�institut
i en cada assignatura fan
coses diferents.

A Educació Física, van
organitzar una cursa atlètica,
de diferent recorregut i dis-
tribuïda per cursos i cada
participant havia de portar un
aliment en fer la inscripció.

A Català, van preparar unRecollida d�aliments a l�IES ciutat de Balaguer

En cadascuna de les assignatures han elaborat un
programa d�activitats diferents per tal de
conscienciar la gent per a que hi participi

power point per explicar el
projecte que han dut a ter-
me. A Ciències Naturals, van
gravar un vídeo expressant
el que és el Banc d�aliments.

A  Estadística, creen uns
murals que posaran a les
parets de l�institut, fent el re-
compte i la gràfica de tots
els aliments recollits.

A llengua castellana, han
pensat eslògans per a la

campanya. A Tecnologia,
han fabricat les bosses, on
van els aliments recollits.

Davant d�aquestes inici-
atives els alumnes de l�Insti-
tut Ciutat de Balaguer espe-
ren que la gent de Balaguer i
comarca s�animi a portar ali-
ments per tal de poder-los
repartir entre els més neces-
sitats de la nostra ciutat i co-
marca.

IES Ciutat de Balaguer
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Dr. Josep Ma Lara Nieto
Hores convingudes

Tel. 629 359 238 - 629 993 701
Pl. Mercadal, 37 1r-3a � BALAGUER

L�ajuntament de
Balaguer i l�Agència de
l�Habitatge de Catalunya,
van obrir aquest dilluns la
convocatòria per accedir
a un dels 37 pisos de pro-
tecció oficial en règim de
lloguer que actualment hi
ha a la capital de la No-
guera.

Els habitatges for-

men part de tres promo-
cions, ubicats al carrer
Reguereta, plaça Sant Sal-
vador i carrer Ponent.

Els preus oscil·len en-
tre els 102,86 i els 246,45
e, i no inclou ni les des-
peses de l�immoble, ni
dels serveis i tributs. La
convocatòria romandrà
oberta fins el 10 de febrer.

Les característiques
dels immobles, els requi-
sits, la normativa i la do-
cumentació es pot consul-
tar a través de les webs:
www.agenciahabitatge.cat
i la borsa d�habitatge de
Balaguer, www.balaguer.cat/
portal/108/

Balaguer obre la convocatòria
per accedir a un dels 37 pisos
de protecció oficial

Pisos de protecció oficial a la Pl. Sant Salvador

L�Ajuntament va obrir
el 19 de desembre, la
convocatòria per
optar amb aquests
pisos

Finalitza el curs de vetlladora escolar,
organitzat per Creu Roja i Impic

El passat 2 de desembre
de 2011 va finalitzar el curs
de Vetlladora Escolar, orga-
nitzat per l�Impic de Balaguer
i Creu Roja a La Noguera.

A l�acte, va assistir-hi la
presidenta de la Creu Roja
La Noguera, Pepita Sotelo,
que fa ver el lliurament de
les titulacions a tots els
alumnes.

En total, van participar-
hi dotze alumnes de dife-
rents poblacions de la co-
marca de La Noguera.Curs de Vetlladora Escolar

L�Admiral�s Cup Light�s convoca el
concurs de cartells per la Transsegre�12

Queda obert el termini
per presentar els dibuixos i
dissenys originals que s�es-
colliran per al cartell anun-
ciador de la Transsegre
2012.

Al concurs pot participar
tothom, sense cap limitació
d�edat.

Es poden presentar els
originals a l�ajuntament de
Balaguer, a la seu de l�Impic
o al local de la Transsegre
fins al proper 15 de febrer
de 2012. Transsegre
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Durant el diumenge
18 de desembre, el Pas-
seig de l�Estació va ser el
marc de diferents activi-
tats organitzades per l�As-
sociació de Comerciants
2021.

Algunes d�aquestes
activitats van recaptar
fons per la Marató de TV3,
com el repartiment de
xocolata i coca durant tot
el dia.

Per als més petits,  el
mestre cuiner Josep
Maria Morell va fer un ta-
ller de Cuina en viu, mos-

trant tots els ingredients
possibles del nostre en-
torn i que podem trobar a
les nostres cuines i mer-
cats.

Durant la tarda, l�As-
sociació de Salut Mental
de la Noguera va organit-
zar una ballada de
country, a la plaça de la
Sardana, i una hora més
tard, els mags Reivax i
Sirius, van portar la seva
màgia en una carpa ubi-
cada a la mateixa Plaça de
la Sardana.

Els premis dels con-
cursos de Graffitis i d�or-
namentació d�arbres amb
materials reciclables es va
fer en el decurs del festi-
val dedicat a la Marató de
TV3 que es va realitzar a
partir de les 8 de la tarda,
al Teatre Municipal de
Balaguer.

Diferents activitats culturals i
gastronòmiques al voltant
del mercat de Nadal

Taller del Josep Maria Morell

Un taller de Cuina en
viu, a càrrec del
gastrònom Josep
Maria Morell, va ser
l�atracció del mercat

Èxit del mercat de Nadal de l�Associació
de Comerciants Balaguer 2021 al Passeig

L�Associació de Comerci-
ants Balaguer 2021 està por-
tant a terme la campanya que
va iniciar-se el passat 3 de
desembre i que s�acabarà el
proper 6 de gener.

En aquesta campanya,
s�ha proposat a tots els co-
merços que incloguin al seu
aparador algun motiu que
estigui relacionat amb el ci-
nema.

Les accions centrals
programades de la
campanya van ser el passat
diumenge 11 de desembre

amb el Concurs de Graffitis
destinat a alumnes des de
3er d�ESO a 2on de
Batxillerat, de Balaguer i
poblacions de la seva àrea
d�influència. El grup
guanyador va ser el de
Primer de Batxillerat del
Institut Màrius Torres de

Concurs d�ornamentació d�arbres

Lleida, i el premi otorgat és
d�un viatge d�un dia a Port
Aventura, per tota la classe
del grup guanyador.

D�altra banda, i en el
decurs del Primer Mercat de
Nadal que l�Associació va
celebrar el passat diumenge
18 de desembre al Passeig
de l�Estació, amb la
presència d�una quarentena
de parades dels diferents
comerços de la ciutat, va fer-
se el Primer Concurs
d�Ornamentació d�Arbres de
Nadal amb material
reciclable, destinat als
alumnes de 4rt de primària a
2n d�ESO de Balaguer i àrea
d�influència.

El primer premi de la
modalitat de Secundària va
quedar compartit entre les
classes de 6è del col·legi La
Noguera i del Nostra
Senyora del Carme, mentre
que el d�ESO va quedar
desert.

Mercat de Nadal

Durant tot el passat
diumenge 18 de
desembre, centenars de
balaguerins van visitar
el Mercat de Nadal
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La Policia Local va celebrar el dia de la
seva Patrona, el passat 8 de desembre

La Guàrdia Urbana de
Balaguer va celebrar la festi-
vitat de la seva patrona, la
Immaculada Concepció.

Els actes van començar
amb una revista a la tropa
per part de l�alcalde de
Balaguer, Josep Maria
Roigé, i del regidor d�Obres,
Serveis i Seguretat, Miquel
Vendrell. Seguidament es va
fer una missa a l�església del
Miracle i un dinar. Durant els
parlaments, l�alcalde va des-
tacar la bona feina que fan
els agents i els va demanar
que apliquin el sentit comú,
la cordialitat i les bones ma-
neres en el tracte amb els
veïns com a garantia de la
bona relació amb la ciutada-
nia. Així mateix, es va com-
prometre a millorar mica en
mica els equips tècnics i
humans del cos. Actual-
ment, la plantilla està forma-
da pel 19 agents, tot i que
alguns encara estan en pro-
cés de formació a l�acadèmia
de Mollet. La Policia Local celebra la seva Patrona

L�Alcalde, Josep Maria Roigé i el regidor Miquel
Vendrell van passar revista als membres del cos,
que actualment està format per 19 agents

L�alcalde de Balaguer,
Josep Maria Roigé, i la
regidora de Serveis a les
Persones de
l�Ajuntament, Rosana
Montané, van entregar la
setmana passada els
certificats a les 12 dones
que han participat al Curs
de monitora de menjador,
que ha organitzat
l�ajuntament de Balaguer

sota el programa Frida,
inclòs en la campanya de
Treball als Barris.

El curs de monitora de
menjador ha constat de
40 hores, 25 de caràcter
teòric i la resta d�hores en
pràctiques, que s�han fet
a les dues llars d�infants
municipals, L�escola
Patufet i també Els
Putxinel·lis.

Lliurament de certificats del
curs monitores de menjador

Lliurament dels certificats
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Deu dones de Tartareu han participat en
un curs de labors de Patchwork

El passat dia 3 de
desembre al municipi de
Les Avellanes i Santa
Linya es va commemorar
el dia internacional contra
la violència de gènere,
agrupant una seixantena
de dones dels pobles de
Les Avellanes, Santa

Linya, Tartareu I Vilanova
de la Sal.

Durant tota la tarda
del dia 3 es van dur a
terme diverses activitats
i la jornada comme-
morativa va acabar amb
un berenar per tots els
assistents.

Les Avellanes i Santa Linya
contra la violència de genère

Jornada contra la violència de genère

Curs de labors de Patchwork

Un any més,
l�Associació de Dones del
Patronat de Sant Miquel de
Tartareu ha organitzat un
curs de manualitats «Labors
de Patchwork».

Al curset que ha estat
impartit a càrrec de la
professora Maria Teresa
Fontova, hi han assistit una
desena d�alumnes del
municipi.

El curs de labors de
patchwork ha tingut una
durada de dos mesos i
després de l�èxit aconseguit
entre les persones
assistents del poble de
Tartareu, l�Associació de
Dones del patronat de Sant
Miquel ja s�estan plantejant
de tornar-lo a fer
properament, degut a l�èxit
i la bona acollida del curs
entre les participants.

El curs ha estat organitzar per l�Associació de
Dones del patronat de Sant Miquel de Tartareu i
impartit per la professora Maria Teresa Fontova



16 >> C O M A R C AC O M A R C AC O M A R C AC O M A R C AC O M A R C A

Els ajuts LEADER  te-
nen per objectiu fomen-
tar la creació, l�ampliació
i la millora d�empreses. El
passat mes d�octubre el
Consorci GAL Noguera -
Segrià Nord va rebre sol·-
licituds de la comarca de
la Noguera, Alfarràs, la
Portella i Vilanova de la
Barca per un import d�in-
versió superior als
6.000.000 e.

Les activitats i

empreses que s�hi poden
acollir estan dividides en
tres mesures: millora  dels
processos de
transformació i
comercialització dels
productes agraris,
creació i desen-
volupament de micro-
empreses,  i foment
d�activitats turístiques,

Per a l�anualitat 2012
té un pressupost de
1.189.400 e.

El Leader compta amb un
pressupost de 1.189.400 e

Consell Comarcal de la Noguera

Oriol Casassas i l�Acadèmia de cinema
Català recullen el Jaume d�Urgell 2011

El passat dia 1 de
desembre va tenir lloc el
lliurament del XXIIè Premi
Jaume d�Urgell que atorga
el Consell Comarcal de la
Noguera a aquelles
persones i entitats que
contribueixen a l�enfor-
timent i la projecció de les
relacions culturals o
d�amistat entre els pobles de
parla catalana.

Els guardonats d�aquest
2011 han estat el Dr. Oriol
Casassas i Simó i l�Acadèmia
del Cinema Català.

Tots dos van ser
presents a l�acte formal del

lliurament, aquesta darrera
representada pel director de
cinema Santiago Lapeira.

Oriol Casassas i Simó
(Sabadell, 1923) és llicenciat
en medicina per la facultat
de Barcelona, i se li reconeix
la seva activitat literària ja que
ha escrit sobre els
problemes socials de la

L�Acadèmia de Cinema Català

medicina, ha fet importants
aportacions a l�estudi i
divulgació de la
terminologia científica i
mèdica en català, ha estat
redactor del vocabulari
mèdic i director del
Diccionari Enciclopèdic de la
Medicina, amb els quals ens
ha donat un instrument lèxic
modern i compartit.

L�Acadèmia del Cinema
Català rep el guardó per ser
la veu unitària de la
cinematografia catalana
formada per tots els sectors
creatius i productius. A més
de promocionar i contribuïr
que la nostra llengua i
cultura catalana tinguin una
gran projecció internacional
i pel gran any del cinema
català, amb el triomf de Pa
Negre, que ha aconseguit
obtenir un reconeixement
més enllà de les nostres
fronteres.

Oriol Casassas

L�Acte va celebrar-se el
passat 1 de desembre,
presidit pel president
del Consell Comarcal de
la Noguera, Pere Prat
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A partir de les 21:00h
Copes i entreteniments de benvinguda

A les 21:30h
Inici del sopar

SOPAR
Llamàntol sencer i tebi amb buquet d'enciams i vinagreta de cítrics

***
1/2 Espatlleta de xai rostit al forn de llenya amb parmentier de patata i porro i cebetes glacé

***
Sorbet natural de Gintònic

***
Mousse de xocolata negra, crêmme brulée de mandarina, cremós de xocolata amb llet

i coulis de crema anglesa amb vainilla
***

Cafè aràbiga i selecció de licors
Petits fours

***
Raïm de la Sort i Xerinoles per animar la festa

Ball amb "DISCOMÒBIL BLAU"
Beguda lliure i ressopó tota la nit. Barra de mojitos

EL PRIMER MOS DEL 2012 SERÀ...
Bufet de fruites naturals

...CONTINUAREM OFERINT...
Mini entrepans de pernil de gla

I ENS DESPEDIREM AMB...
Xocolata desfeta amb pa torrat

CELLER
Vi blanc Nuviana "Chardonnay"

Vi negre "Gotim Bru" Celler Castell del Remei (do. Costers del Segre)
Cava Extra Brut Roger Goulart Gran Reserva (do. Cava)

Aigües grup Vichy Catalán

PREU PER PERSONA (8% IVA. Inclòs): 100,00e
*Reserves al mateix restaurant amb l'entrega del 50% del preu del menú

*50% restant, màxim fins les 20:00h del dia 30 de desembre de 2011

Bellcaire va recaptar fons per la Marató
de TV3, amb diferents activitats populars

En el marc de les acti-
vitats organitzades aquest
cap de setmana passat en
benefici de La Marató de
TV3, l�associació de dones
La Colomina de Montgai
va organitzar un dinar, un
bingo i una sessió d�esca-
la en-hi-fi a càrrec de les

dones de Butsènit
d�Urgell. Els beneficis de
la jornada aniran destinats
a aquesta causa solidària
que enguany és la regene-
ració i trasplantament d�òr-
gans i teixits, i que aquests
poble s�hi han volgut
volcar.

Gran vetllada a Montgai per
recollir diners per la Marató

Montgai amb La Marató

La Marató a Bellcaire

Un any més l�associació
de dones Isabelina de
Bellcaire d�Urgell, va aconse-
guir que el aquest poble,
donès mostres de madure-
sa, sensibilitat i esperan-
ça;225 persones es van aple-
gar al poliesportiu, en el que
ja s�ha convertit en la gran
festa de participació catala-
na: «La Marató».

A les 6 de la tarda, va
començar la festa  al compàs
de la «milonga».Un grup
d�amics van ser els
encarregats d�entretenir al
públic assistent.

La festa  va acabar amb
berenar popular i molts
sortejos. Gràcies  a tots els
que van col-laborar, ja siguin
col·lectius, empreses o
particulars, perquè sense la
seva implicació, això no
hauria estat possible.

Als actes solidaris, celebrats al pavelló poliesportiu
hi van participar més de 225 persones, veïnes de la
població de Bellcaire d�Urgell
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La Sucrera de Menàrguens presenta
l�obra �Ca les monges� el dia de Nadal

Un any més, i ja van 22
anys, el grup de teatre «La
Sucrera» de Menàrguens
presenta aquest Nadal una
obra divertida i entretinguda
del desaparegut actor, direc-
tor i autor teatral mallorquí
Xesc Forteza que duu per tí-
tol «Ca les monges». Una
obra amb molt d�humor en
la que un grup d�atracadors,
tot intentant robar un banc,
acaben en un convent de
monges, cosa que donarà
peu a tota mena de situaci-
ons peculiars i divertides.

Sota la direcció de
Miquel Aige, ajudat per en
Manel Orpellla als traspunts,
el repartiment està format
per Marcel Torrent (Gori «El
Serebro»), Sebastià Masip
(Tomeu «El Manitas»),
Jaume Ros (Pep ElLa Sucrera a l�obra de l�any passat

Dirigida per Miquel Aige, �Ca les monges� és una
obra divertida del autor teatral mallorquí Xesc
Forteza, i es representarà al casal JB Xuriguera

Melenas), Antonio Raimat
(Toni «El Golafre»), Carme
Casals (Sor Superiora),
Montse Torrecillas (Sor
Angela), Mariona Raimat
(Sor Aina), Anna Real (Sor
Magdalena) i Fausto
Mayench (Inspector).

El grup de teatre va sorgir
l�any 1989 i des de llavors
porten a la seva esquena un
total de 22 obres i un grapat

d�actors de la vila que han
anat passant pel grup.
Aquest any també
incorporen sàvia  nova per
tal de donar cabuda a tots
aquells que els hi agrada el
teatre.

La representació tindrà
lloc el proper dia 25 de
desembre a les 7.30 de la
tarda al Casal J.B. Xuriguera
de Menàrguens.

La Sucrera de Menàrguens
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El grup polonés Cappella Gedanensis
oferirà un concert de valsos per cap d�any

L�Orfeó Balaguerí va
rebre la Medalla d�Or de
la Ciutat de Balaguer, el
passat divendres 16 de
desembre, de mans de
l�Alcalde de la ciutat, en
el seu 90 aniversari.

L�Orfeó Balaguerí ofe-
rirà el seu concert de

Nadal, el proper dilluns 26
de desembre, festivitat de
Sant Esteve, al Teatre Mu-
nicipal, a partir de les 8 de
la tarda.

El preu de l�entrada
serà de 6 euros, mentre
que els socis, tindran l�en-
trada gratuïta.

Medalla d�Or de la Ciutat per
l�Orfeó Balaguerí

Lliurament de la Medalla d�Or de la Ciutat

Cappella Gedanensis

Per entrar a l�any nou,
concert de Valsos el dia 1 de
gener a la una del migdia a
l�església del Sagrat Cor a
càrrec del grup polonès
Cappella Gedanensis  forma-
da des fa 30 anys a la ciutat
de Gdansk i que ens oferirà
una selecció de valsos i pol-
ques composades per
Johann Strauss fill (1825-
1899).

Aquest grup està format
per  2 Violins primers; 2  vio-
lins  segons; dos  violes , un
Violoncel  i una pianista.

L�acte esta organitzat per
la Parròquia i l�Ajuntament
de Balaguer i la col·laboració
de l�agència Mezzo.

Aquest tindrà lloc a la
una del migdia a l�església
del Sagrat Cor i l�entrada  a
tots els assistents, serà
gratuïta.

El concert tindrà lloc a l�església del Sagrat Cor, a
partir de la 1 del migdia dle dia 1 de gener, on
l�entrada al concert serà gratuïta
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El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
Nadal 2011
Fix al relleu de l�aire,
s�hi dibuixava gegant
 l�esclat de la senzillesa.
Com si fos un rar miratge
atapaït d�infantesa,
on l�afany d�honors banals
no hi tenia cap espai
i de fums i de grandesa,
ningú no en parlava mai.
Tot vessava senzillesa...
 l�essència d�un ver Nadal.

La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres

«No hi ha felicitat més
autèntica que aquella que
s�experimenta quan expres-
sem part del que som en allò
que fem. Aquesta és una
mena de felicitat que, preci-
sament perquè no té preu, té
més valor». A través de les
paraules sàvies de Balzac,
Nietzsche, entre altres, l�autor
ens acosta a l�essència de la
felicitat, un bé escàs d�un
valor incalculable.  Bolinches
és un dels instructors de la
psicologia humanista a
Catalunya i està especialitzat
en el tractament dels conflic-
tes de parella, les disfuncions
sexuals i les teràpies de
creixement personal, des
d�una metodologia cone-
guda com Teràpia Vital.

El llibre de la memòria
Autor: Àngels Navarro
Gènere: Psicologia

Oksa Pollock i el
descobriment d�Edèfia
Autor:  Anne Plichota
Gènere: Infantil (+14)

Serveix d�alguna cosa
exercitar la memòria?
Saps quin són els teus
punts febles? Necessites
estratègies, tècniques i
consells per millorar el
rendiment de la teva
capacitat de recordar? Els
exercicis d�aquest llibre
estan adreçats a adults de
totes les edats: als més
joves us ajudarà a reforçar
l�atenció, la concentració i
la memòria; als de mitjana
edat, a mantenir el rendi-
ment de la vostra memòria
en  bones condicions, i als
més grans, a utilitzar
estratègies que permetin
compensar els efectes
dels petits trastorns de la
memòria.

L�Oksa pensava que era
una nena com les altres, però
un vespre la seva vida fa un
canvi radical i res no torna a
ser com abans... Una mica
nerviosa pel seu primer dia
de classe a la nova escola,
l�Oksa veu com es desenca-
denen un seguit de fenò-
mens estranys dins la seva
habitació. Llavors,  descobreix
que té poders sobrenaturals,
però decideix no explicar el
seu secret a ningú. Però la
cosa no acaba aquí. Aquell
mateix vespre, a la panxa li
apareix un senyal misteriós.
Quan es decideix a explicar el
seu secret a la seva àvia,
aquesta li confessa el secret
dels seus orígens. L�Oksa mai
més no serà la mateixa.

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

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

La felicitat no té preu
Autor: Antoni Bolinches
Gènere: Autoajuda
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Laura Vilà guanya el Concurs
internacional de cant líric Germans Pla

Laura Vila ha estat la
guanyadora del concurs
internacional de cant líric
Germans Pla de Balaguer,
després d�una ajustada final
amb vuit participants. De fet,
el segon i el tercer premi
s�han entregat �ex aequo�.

Així el segon premi, dotat
amb 3.000 euros, ha estat
per Núria Vilà i Víctor
Giménez, i el tercer premi,
dotat amb 2.000 euros, ha
estat per Eugènia
Montenegro i Gabriel
Blanco.

El primer premi està
dotat amb 4.000 euros.

Com a novetat, enguany
s�ha introduït el premi
especial del públic, que s�ha
endut Cristina Sánchez.

Els vuit participants que
han arribat a la final hanFinalistes del Concurs Germans Pla

El segon premi va ser ex-aequo per Núria Vilà i
Victor Giménez, mentre que el tercer premi també
compartit entre Eugénia Montenegro i Gabriel Blanco

interpretat una peça lírica
escollida per ells mateixos,
que han cantat
acompanyats al piano per
Alan Branch.

Tant el jurat com els
organitzadors del certamen,
el grup cultural Art 4 de
Balaguer, han elogiat el gran
nivell dels participants, cosa
que ha obligat a repartir dos
premis ex aequo.

Per la seva banda,
l�alcalde de Balaguer, Josep
Maria Roigé, ha agraït a
participants, jurat,
organització, patrocinadors
i públic que un any més
s�hagi celebrat el concurs,
que «és fruit �ha afegit- de
l�esforç i que persegueix
l�excel·lència i el prestigi,
cosa que honora a la ciutat
de Balaguer».

Laura Vilà
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Classificació
Tercera Divisió
1. Prat ........................ 37
2. Terrassa ................. 37
3. Espanyol B ............ 35
4. Pobla Mafumet .... 35
5. Manlleu ................. 33
6. Vilafranca ............. 31
7. Cornellà ................ 26
8. Olot ........................ 26
9. Rubí ....................... 25
10. Gavà .................... 25
11. Castelldefels ...... 24
12. Balaguer ............ 23
13. Europa ................. 22
14. Montanyesa ....... 20
15. Santboià ............. 18
16. Vic ........................ 16
17. Vilanova .............. 16
18. Gramenet ........... 13
19. Amposta ............. 13
20. Masnou ............... 11

Golejadors del
C.F. Balaguer

1. Ermengol ........... 3
2. Oscar Imaz ......... 3
3. Edith ................... 2
4. Xavi Gracia ......... 2
5. Figuerola ............ 1
6. Salat ................... 1
7. Benet .................. 1
8. Jony Fernández . 1
9. Gabernet ............ 1

El Balaguer conti-
nua a la zona mitja de
la taula classificatòria
després d�empatar a
zero al camp del
Masnou, cuer de la ca-
tegoria.

Els jugadors que
entrena Jordi Cortés
no van saber trobar el
camí del gol, tot i que
cal apuntar el bon tre-
ball defensiu, que va
mantenir la porteria a
zero, gràcies a la gran
feina del porter Jaume
Nogués, que jornada
rera jornada, és un dels
millors.

Jaume NoguésJaume NoguésJaume NoguésJaume NoguésJaume Nogués

El CF Balaguer empata a Masnou i
continua a la zona còmoda de la taula

04/12/2011

TERRASSA 2
BALAGUER 1
18/12/2011

MASNOU 0
BALAGUER 0

Jaume Nogués, un dels millors de l�equip

Xavi Gràcia va marcar davant el Terrassa

Propers encontres

08/01/2012 --  17 h
Camp Municipal de

Balaguer
Balaguer |Olot

-------------------------------------
15/01/2012  --  17 h
Camp Municipal de

Balaguer
Balaguer| Montanyesa
-------------------------------------

22/01/2012  --  16 h
Camp Municipal de

Vilafranca
Vilafranca| Balaguer

FUTBOL>> El Balaguer no
va poder superar l�Europa,
en un partit molt igualat, en
el que els dos equips es van
respectar molt, i tot i jugar
amb un joc molt directe, cap
dels dos equips va aconse-
guir inquietar els dos por-

ters, que es van convertir en
espectadors de l�encontre,
bona part del partit.

Només dos penalts,
ambdós ben assenyalats per
l�arbitre van poder trencar
l�empat inicial. En el minut
55 s�avançà l�Europa al trans-
formar la pena màxima i dos
minuts més tard, Xavi Gra-
cia tornava la igualtat al par-
tit al marcar de penal, i dei-
xant l�empat a un gol que ja
no es mouria fins a la fi dels
90 minuts de joc.

En l�anterior jornada, els
balaguerins van aconseguir
una històrica victòria davant
el Gavà, on mai havia gua-
nyat en el campionat de ter-
cera divisió,  gràcies a un únic
gol d�Oscar Imaz.

La propera setmana, el
Balaguer visita el difícil camp

del Terrassa, on intentarà su-
mar els tres punts.
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El Futbol Sala Cristec Balaguer
guanya per 4-3 al Can Titó Vilanova

El Cristec Balaguer gua-
nya el Cant Titó Vilanova, per
4 gols a 3 en la  sisena victò-
ria consecutiva balaguerina
com a local.

Els primers minuts van
ser de tempteig, sense gaire
ocasions, però conforme
transcorria l�encontre els de
La Noguera van començar a
agafar les regnes del partit i a
gaudir de les primeres ocasi-
ons per inaugurar el marca-
dor. D�aquesta manera Xus,
al minut 10, culminava una
bona jugada col·lectiva per
marcar un 1 a 0 que va espe-
ronar encara més als de casa.
Els balaguerins van continu-
ar tenint l�iniciativa, però la
seva manca de fortuna en la

definició, va propiciar que els
visitants empatessin l�encon-
tre a manca de 10 segons per
al descans. El Cristec va sor-
tir a la pista al segons temps
amb més intensitat, i de se-
guida Tarroja va tornar a avan-
çar els de casa amb un gran
xut (2-1, min. 21). El Can Titó
es va estirar, i aprofitant una
indecisió defensiva local va
empatar de nou. El partit va
passar a una fase d�igualtat
que va trencar Nieto després

d�una ràpida contra balague-
rina (3-2, min. 31) i que supo-
saria el definitiu punt d�infle-
xió en el partit. Els visitants
no estaven fins i els balague-
rins, van defensar aquesta si-
tuació, sentenciant Tarroja al
minut 39 amb un gol de 30
metres a porteria buida des-
prés de robar una pilota en
defensa. Finalment, a manca
de 20 segons, els barcelonins
van retallar diferències fins al
4 a 3 que ja seria definitiu.

Cristec Balaguer

FUTBOL>> Els
balaguerins ja porten sis
victòries consecutives
com a locals i són 5ès a
la classificació

FUTBOL SALA>> El
Juvenil del Club Futbol
Sala Balaguer va acomia-
dar l�any amb una impor-
tant victòria davant el Tor-
res de Segre. La primera
part, molt igualada, va
acabar amb empat a zero,
però en el segon temps,
els visitants es van avan-
çar en el marcador, amb
dos gols en pocs minuts.

La reacció dels jugadors
que entrena Dani Valls no
es va fer esperar, i a falta
de deu minuts per la con-
clusió del partit, els bala-
guerins van aconseguir
retallar distàncies, i un
minut més tard, aconse-
guien empatar. En els dar-
rers minuts, van marcar
dos gols més, que senten-
ciaven el partit.

El juvenil del C.F.S. Balaguer
remonta dos gols en contra i
guanya al Torres de Segre, 4-2

Una jugada del partit

PRIMERS
Canelons de carn amb sa lsa de bo lets
Rot l lets de p inya amb gambes
F i d e uà  d e  pe i x
Rissotto de gambetes i salmó

SEGONS
Fr icandó de vede l l a
Xai al forn amb patata al cal iu
Rot l lets de pe ix amb gambes
Gambes a  l � a j i l lo

POSTRES
Braç de nata
Sacher
T i ram i s ú
Pastís de trufa

PRIMERS
Lassanya de p inya i  mar isc
Canelons d�ànec amb salsa de ceps
F i deuà de pe ix i  mar isc
R issotto de bolets amb gambes

SEGONS
Entrecotte amb salsa funghy
Llenguado amb gambes a la crema
Gambes a la planxa amb escopinyes
L l uç amb sa lsa mar inera

POSTRES
Sara  de  gema
Braç de nata
T i ram i s ú
Couland de xocolata

25,00

Menú

euros

32,00

Menú

euros

Menú 37,00 euros
Còctel de pinya i l lagostins

-----
1 /2  l l amànto l  amb

escopinyes naturals
o

F i let de vede l la amb sa lsa funghy
-----

Cascada de tres xocolates

Menú 39,90 euros
Còcte l  de gambes ,  sa lmó i

l lagostins
- - - - -

Torradetes amb mi cuit
- - - - -

Esca lop ins de vede l la  amb fo ie ,
amb fruites i salsa Oporto

- - - - -
Cascada de tres xocolates

Menús per emportar de Cap d�Any

Tots els menús inclouen bossa de raïm i cotilló - Pare Sanahuja, 8  |  BALAGUER - Tel. reserves 973 45 05 08
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El CTT Balaguer-Villart Logístic a punt
de donar la sorpresa davant el Mataró

El Balaguer Villart Logís-
tic va rebre al Pavelló del
Molí de l�Esquerrà el segon
classificat de la Superdivisió
espanyola, el poderós CN
Mataró Quadis, que l�any
passat va guanyar la Copa
d�Espanya, entrenat per la
seleccionadora espanyola
Flora Kasanova, i va estar a
un pas de donar la sorpresa,
però va acabar cedint per 3 a
4 en un encontre molt treba-
llat que va durar tres hores i
mitja.

En el primer partit
Tingting Wang s�enfrontava
a Galia Dvorak,  a la que va
guanyar per un rotund 3 a 0
(11-4, 11-4, 11-9). El segon
partit, que acabaria sent
decisiu, enfrontava Yan Lan
Li amb la ucraïnesa Natalia
Prosvirnina, en una lluita
emocionant que finalment

Tingting Wang

TENNIS TAULA>> Les balaguerines van perdre
davant el segon classificat de la Superdivisió
Espanyola per un ajustat 3-4 en un llarg partit

va caure del costat de les
visitants per 2 a 3 (12-14, 11-
5, 9-11, 13-11, 7-11). Tot
seguit, Loredana Dorca, en
substitució d�Anna Biscarri
lesionada, no tenia cap
opció davant la xinesa Liu
Chang i queia per 0 a 3 (2-11,
1-11, 3-11).

La parella Wang/Li, en un
altre partit emocionant,
guanyava  a les visitants
Dvorak/Chang per 3 a 2. En

un altre partit disputat Li
queia davant Dvorak per 1 a
3 (13-11, 7-11, 11-13, 7-11). En
el partit que enfrontava les
primeres jugadores
d�ambdós equips Tingting
Wang endossava un 3 a 0 a
Liu Chang (11-8, 11-3, 11-6),
igualant així el marcador
general, però finalment
Dorca queia davant
Prosvirnina per 0 a 3 (8-11, 3-
11, 9-11).

Equip del CTT Balaguer
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Ajustada derrota del CB Balaguer
davant La Salle Manresa A per 60-66

L�equip sènior masculí
del Club Bàsquet Balaguer
va caure a la seva pista, per
60-66 davant La Salle
Manresa A.

Tota la primera part va
transcórrer amb pocs avan-
tatges per cap dels dos
equips, i una gran igualtat en
tot els aspectes del joc, arri-
bant-se al descans amb una
mínima avantatge pels visi-
tants, amb el marcador 27-
30, cosa que feia preveure
una segona part igualada i
ajustada.

Fins al darrer quart no es
va decidir res, però des del
primer moment, els juga-
dors de Manresa van agafar
la iniciativa, i van portar el
ritme del partit fins al final.
Tot i així, els balaguerins a
manca de dos minuts es vanClub Bàsquet Balaguer

BÀSQUET>> Els balaguerins , amb un pèssim
percentatge des de la línia de tirs lliures, van
perdre el partit en el darrer quart

posar a tant sols dos punts
dels visitants, però el major
encert des de la línia de 6,25
per part dels manresans, va
fer que el partit caigués del
seu costat, amb un 60-66 al
final dels 40 minuts de joc.

JORNADA DE BÀSQUET
El proper dimarts 3 de

gener es celebrarà a
Balaguer una jornada de

bàsquet per a nens i nenes
de 6 a 13 anys al polisportiu
de la ciutat, de 9:30 a les 12
del migdia,  guiada per
Josep M. Torres, ex-entrena-
dor de LEB d�Or), i entrena-
dors del Club Bàsquet
Balaguer. Tots els nens i ne-
nes que hi vulguin participar
hauran de portar roba i cal-
çat esportiu i anar amb mol-
tes ganes de passar-ho bé.

Club Basquet Balaguer
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NATACIÓ>> Molt bons
resultats aconseguits  a la
lliga Catalana de natació
organitzada pel CEN
Balaguer, amb la participa-
ció de més de 120 neda-
dors en categoria benjamí
i Prebenjamí de 6 clubs de
la província.

Destacar que en cate-
goria femenina el CEN
Balaguer va guanyar totes
les proves. El CEN Bala-
guer va guanyar els relleus
de 4 x 25 esquena preben-
jamí mixt, el 4x50 lliures
benjamí mixt i el 4x50
braça benjamí femení.

El CEN Balaguer guanya totes
les proves femenines de la lliga

Lliga catalana de natació

Bons resultats dels nedadors balaguerins
al provincial de categoria absoluta

El passat dissabte dia 10
de desembre  s�ha celebrat a
la piscina municipal de
Cervera el  Campionat Pro-
vincial de natació en catego-
ria absoluta, amb  la partici-
pació de més d�un centenar
de  nedadors dels diferents
clubs representants de la
província (CN Lleida, CEN
Balaguer, INEF Lleida, CN
Cervera, CN Mollerussa i CN
Tàrrega).

El Club Esportiu Natació
Balaguer amb 646 punts i 24
medalles (3 d�or/ 11 d�argent/
10 de bronze), ha quedat
tercer  Provincial per equips.

A nivell individual tenim

com a més destacat els tres
campions provincials en
Pere Barbosa amb 6
medalles (1/4/1) i el rècord
del campionat Provincial en
200 esquena, l�Anna Auberni
4 medalles (1/1/2) campiona
en 200 papallona i l�Albert
Barri amb tres medalles (1/
1/1) campió en els 200 estils.

Destaquem també les

Graells i Bach, nedadors balaguerins

medalles aconseguides per
en Carles Auberni amb 4
medalles totes d�argent, la
Cristina Marquina 4
medalles de bronze, en Nil
Profitós 4 medalles (0/3/1),
Núria Ortiz amb 4 medalles
(0/1/3), en Marc Auberni
amb tres medalles (0/2/1), en
Roger Sanahuja amb dos
medalles (0/1/1) i finalment
la Jèssica Peró amb dos
medalles de bronze.

Destacar també als
nedadors que s�han quedat
a les portes de medalla com
en Marc Camarasa 4t als 50
braça, en Marcel Porta 4t en
100 lliures, Xavier Bonet 4t
en els 200 braça, Ismael
Profitós 5è en els 50
papallona, Aurembiaix
Profitós 5a en els 100 lliures,
que també van fer un molt
bon paper en aquest
campionat.

Nedadors balaguerins

NATACIÓ>> Els
balaguerins van
aconseguir un total de
24 medalles i van quedar
3rs provincials en equips
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El Club Esportiu Natació
Balaguer al campionat català
de relleus de Sabadell

Participans al campionat català de relleus

NATACIÓ>> Els
balaguerins han
millorat sensiblement
les marques que
tenien fins ara

Aquest dissabte dia 17
de desembre, set
nedadors infantils del Club
Esportiu Natació Balaguer
han participat  al
campionat català de
relleus a les instal·lacions
del Club Natació Sabadell.

Els nedadors
balaguerins Marc
Camarasa, Ismael
Profitós, Marcel Porta,
Pere Barbosa, Nil Profitós,
Arnau Gracia i Roger
Sanahuja, han aconseguit

millorar totes les
marques dels diferents
relleus i també millorar
la classificació del
rànquing català, ja que
en el relleu de 6x50 braça
han passat del 19è lloc
al 15è, en els altres 6x50
papallona, 6x50
esquena,  i 6x50 lliures
s�han classificat  entre la
posició 18a i 19a de
Catalunya.

En la primera posta
de 50 metres lliures i en
la primera de 50 metres
papallona, en Pere
Barbosa i en Nil Profitós
han millorat la millor
marca d�edats del Club
Esportiu Natació
Balaguer, així doncs
millorant marques.

El Centre Excursionista de Balaguer
ha renovat la seva pàgina web

El Centre Excursionista
de Balaguer ha renovat la
seva pàgina web
(www.centreexcursionista.
balaguerentitats.cat), una
nova eina digital que combi-
na la informació de la histò-
ria de l�entitat amb les activi-
tats més destacades de l�as-
sociació.

A més de la història de
l�entitat nascuda el 1929, la
web també s�estructura a
través de les diverses
seccions que es poden
practicar al centre. El
senderisme i el

penjar les fotografies de les
sortides i activitats
realitzades, a més
d�informació sobre la revista
Congost que edita l�entitat i
que dóna testimoni no
només de les sortides (com
ja s�havia fet en el Butlletí
publicat pels fundadors de
l�entitat) sinó també de
diversos aspectes
relacionats amb
l�excursionisme, la cultura,
la geologia o l�entorn natural
i paissatgístic.

Paral·lelament, el Centre
Excursionista de Balaguer
va recórrer el passat
diumenge 4 de desembre el
Pallars Sobirà amb la circular
entre la Vall de la Noguera
Pallaresa i de Siarb. Una
caminada, d�uns  17,45
kilòmetres, en total.

barranquisme, la
competició, el piragüisme,
l�espeologia, la natura i la
BTT expliquen als
interessats les activitats que
desenvolupa cada una de
les seccions del centre.

A la nova pàgina web
també hi ocupa un lloc
destacat el calendari, on es
pot seguir totes les sortides
programades, i el Trail del
Montroig, la prova
puntuable pel Circuit Català
de Curses de Muntanya.

La web també obre un
espai on els socis hi podran

Vall de Siarb

EXCURSIONISME>> El Centre Excursionista va
recórrer, el Pallars Sobirà amb la circular entre la
Vall de la Noguera Pallaressa i de Siarb
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Excel·lents resultats de l�atleta Carme
Millán en les curses de 10 quilòmetres

El col·lectiu local de la
Joventut Nacionalista de
Catalunya organitza
pel dia 30 de desembre,
un autocar des de
Balaguer, per anar a veure
la Selecció Catalana de
Futbol, entrenada per
Johan Cruyff, que s�en-

frontarà a Tunísia a l�Esta-
di Lluís Companys.

Qui es vulgui apuntar
pot fer-ho al 608517063. El
preu és de 22e i es sortirà
a les 16h. Cal fer el paga-
ment de dilluns a diven-
dres de 19h a 21h al local,
abans del dia 23.

Autocar de Balaguer per anar
a veure el Catalunya-Tunísia

Cartell anunciador de l�encontre

Carme Millán

L�atleta balaguerina,
Carme Millán, del Club Atlè-
tic Maratonians del Segre,
està fent uns excel·lents re-
sultats en les curses de 10
quilòmetres en les que està
participant, després de la
increible temporada en cur-
ses de montanya.

Carme Millán va quedar
segona en la cursa de 10 Km
del Sant Crist, amb més de
300 participants.

A part, ha aconseguit dos
primers llocs en les curses
de 10 quilòmetres de
Vilanova de la Barca, amb
més de 300 participants i a
la de l�Estany d�Ivars, amb
més de 500 participants.

Tot i no haver fet una pre-
paració específica per aques-
ta modalitat atlètica, els re-
sultats no poden ser millors
per la nostra atleta local.

ATLETISME>> Carme Millàn va aconseguir un 2n
lloc a la Cursa del Sant Crist, mentre que s�ha
imposat a Vilanova de la Barca i a l�Estany d�Ivars
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Felices vigílies
C.G.A.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

He estat esperant amb
una certa curiositat fins a
finals d�aquest any, per a
veure si l�actual presidència
d�aquesta associació volia
commemorar durant aquest
any 2011, el XXXè
aniversari de la seva
fundació. Però res de res.
Precisament una entitat
balaguerina que ha
aconseguit en pocs anys
donar un gran prestigi
històric a aquest militar
català, molt desconegut
entre els propis balaguerins
i catalans, però que fou el
1er Governador de
Califòrnia, i que a la vegada
ha sabut aprofitar aquest
personatge ben nostre per
projectar la pròpia identitat
històrica de Catalunya,
envers aquell gran país de
la costa americana del
Pacífic, ara agermanat amb
Catalunya, símbol mundial
de progrés i modernitat
com ho és l�Estat de
Califòrnia.

En efecte, a la Ciutat de
Balaguer el dia 3 d�abril de
1981, es va fundar aquesta
associació a l�Hotel Parador
Comte Jaume d�Urgell, per
iniciativa de l�eminent
científic lleidatà, el Dr. Joan
Oró i Florensa, destacat
investigador de la NASA i
llavors Catedràtic de
Bioquímica de la
Universitat de Houston a
Texas (EUA), comptant
però amb un col·laborador
jove i entusiasta, com ho
era un servidor de vostès.
Els altres socis fundadors
foren l�advocat catalanista
de Balaguer, el Sr. Josep

XXXè Aniversari dels Amics
Gaspar de Portolà (I)
Josep Borràs i Gené, Soci i Fundador dels Amics de Gas-
par de Portolà
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ma Monill; l�escriptor,
historiador i polític barceloní
Josep Ma Ainau de Lasarte; el
Dr. Ferran Boneu, insigne
historiador i investigador de
Gaspar de Portolà,  fill de
Balaguer però resident a
Lleida; el Sr. Andrés Viola
Estany, advocat i ex Alcalde de
Balaguer, i un dels impulsors
de les relacions entre Balaguer
i la Ciutat de Pacífica de
Califòrnia,  i l�advocat
barceloní Sr. Ramon Mulleras,
llavors President de l�Institut
Català de Cooperació
Iberoamericana.

Tot el tema de la fundació,
va començar durant la
campanya electoral de les
primeres eleccions al
Parlament de Catalunya, quan
el Dr. Joan Oró es presentà
com a candidat-cap de llista
independent, dins la
candidatura de CiU a la
circumscripció de Lleida. Un
servidor anava també de
candidat de CiU al n. 4 de la
mateixa candidatura. El cas és
que el Dr. Oró, en el seu míting
de Balaguer va parlar
extensament de la figura
històrica del balaguerí Gaspar
de Portolà i de la seva relació
amb Califòrnia, tema que
després una vegada acabat
l�acte, en vàrem parlar amb
força interès per part meva, i
que acabades les eleccions,
els dos ja elegits diputats al
Parlament dins de la mateixa
coalició, es va crear una gran
relació entre tots dos, i jo li
feia molt sovint de xòfer al
sortir del Parlament per anar
cap a Balaguer o Lleida,
perquè a ell li agradava anar a
passar els caps de setmana a

Lleida amb la seva família, o a
les Borges Blanques, que és
on tenia la família per part de
la seva primera esposa, la Sra.
Conxita Forteza.

Doncs, venint un dia des
de Barcelona cap a Lleida,
se�ns va ocórrer que seria
important de fundar els Amics
de Gaspar de Portolà, i que la
propera setmana miraríem de
parlar amb el M.H. Sr. Jordi
Pujol, president de la
Generalitat de Catalunya,
explicant-li el nostre projecte
per a veure que opinava, el qual
hi va estar totalment d�acord i
de seguida ens oferí tota classe
de suport institucional, polític
i econòmic per tal que la nostra
idea de donar a conèixer la
figura del militar català Gaspar
de Portolà, i establir unes
relacions d�amistat,
institucionals, culturals,
científiques i universitàries
entre Catalunya i Califòrnia,
eren una gran idea per
Catalunya que calia apoiar des
del primer moment. I així ens
ho va dir, i així ho va fer durant
tots els seus mandats com a
president de Catalunya. La
seva incondicional ajuda ens
va facilitar tant les coses, que
sense el seu suport personal
hagués estat impossible
d�obtenir els primers èxits tant
importants que es van
aconseguir. De tots els premis
que s�han atorgat per
l�associació a tantes perso-
nalitats durant tots aquests
anys, el premi més important
se�l mereix sens dubte el
President Jordi Pujol.
L�associació està en deute amb
ell. (continuarà)

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

Abans de que comenci l�al-
tre conte d�austeritat, a tots
ens venen esgarrifances pen-
sant en que ens afectaran. Pen-
so jo que en menys de l�imagi-
nat pel nostre ànim atemorit.
Però hem de pensar que per
massa gent la situació és molt
difícil de suportar. El futur que
és la nostra joventut, perd
l�ànim davant d�un futur incert.
I no cal dir que els que tenim
una edat en temps de des-
compte, enyorem temps pas-
sats com aquells amors que
ens van oblidar sense que no-
saltres ho puguem fer. En fi,
sembla prou just i necessari
que entre tots ho miréssim
d�arranjar doncs entre tots ho
hem espatllat. La crisis ens pot
fer millors.

Com quasi sempre donem
la culpa al Govern, una bona
part sense cap dubte la té, però
no tota. El factor que governa
les nostres vides és el nostre
propi interès, i més d�una ve-
gada era tan dolç el que ens
oferiren que hem engolit i paït
ben a gust vertaderes porque-
ries, que ens han donat una
mala digestió amb un alè pu-
dent de misèria moral.

S�han de recuperar virtuts
que vam considerar caduques
i fora de temps. La irresponsa-
bilitat dels polítics porta sen-
se remei a la irresponsabilitat
dels seus administrats. Però la
mateixa idea política, segons
els homes poden donar fruits
diferents.

En un altre país de la nos-
tra Europa (i preguem que si-
gui ben nostra), un govern
Schröder socialdemòcrata (so-
cialista per entendre�ns) va fi-
car els pilons per la tranquil·-
litat actual. Aquell govern pos-
teriorment va caure, i va afa-
vorir la pujada de la Sra.

Merkel i podem veure com es
fa escoltar. No  han notat qua-
si la ciri i és el caixer d�Europa.
Aquí un confús atemptat va fer
pujar al Zapatero, un jove
membre d�un Partit Socialista
ben diferent: no parla d�Estat
sinó de partit.

Des d�aleshores el mal no-
menat �Bamby�, aviat va de-
mostrar tot l�art que el seu
�talante� li permetia.

A la seva obra i govern li
podem donar la consideració
que vulgueu. De tots els seus
somnis revenuts cent vegades
ni un n�ha portat a cap. I com
crec que les penes quan menys
soroll facin millor, ho poden
deixar.

Hem de confiar i esperar
que el pròxim govern serà ben
diferent al que hem tingut fins
ara. No xerra tant ni té la mitja
rialla de l�home que vol ser
agradable. Està ben aplomat.
Ha demostrat que no canvia
segons el vent, i els anys d�opo-
sició l�han curtit. Dóna segu-
retat i és el que l�empresari vol
sigui petit o gran. En aquest
món que va naixent amb difi-
cultats, però que acabarà es-
sent part nostra, mal que ens
pesi. Si al pagès, a l�industrial,
al petit empresari se�ls ajusta
els guanys, no es necessita ser
gaire temerari per pensar que
al treballador se li retallaran
els seus drets que eren la se-
gona part del seu salari.

Ara, a vigílies de les Fes-
tes Nadalenques d�aquest pro-
blemàtic any 2011, hem de
creure que en sortirem més en-
senyats, menys donats a fan-
tasies, no creient en la banca
hipotecària. Som millors del
que ens pensem, si sabem viu-
re el nostre interior amb la
companyia dels que ens envol-
ten. Bon Nadal i un millor 2012.

-------------------------------------------------
www.revistagroc.com
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Vivim en una  civilització
del soroll, que ha fet �callar
el silenci�. La xerrameca ho
domina tot, i quan les
paraules no deixen espai al
silenci, ja no hi ha harmonia
sinó desequilibri. De la
matexia manera, si en la
vida de les persones no hi és
present el silenci, apareix
�Babel�, confusió i
incomunicabilitat.

Un dels desastres dels
nostres temps és haver fet
callar el silenci, haver-lo
expulsat, haver fet callar la
seva veu. És més, sembla
que avui vivim millor enmig
del soroll i de la bullícia, de
la xerrameca insubstancial

i l�estrèpit; l�atordiment a
causa dels decibels, és
l�ambient en el qual sembla
que ens trobem més bé. Així
doncs, el silenci ha de conviure
amb la contaminació
acústica, que d�altra banda i
des d�un punt de vista mèdic,
comporta negatives
conseqüències en l�organisme
de les persones.

L�home disposa d�una
estructura dialogal, el
component de la qual són les
paraules, però també el
silenci. No poden existir les
paraules sino existeix alhora el
silenci.

El geni dels músics crea els
dons, però també les pauses,

Des del silenci
Francisco Cucurull Torra
---------------------------------------------------------------------------------------------------

El passat Ple ordinari del
mes de novembre, es va
aprovar una Moció presentada
pel Grup Municipal Socialista
instant a l�Alcalde a rescindir
els contractes del Personal
Eventual de confiança política.
Un personal que al Ple del mes
de setembre i davant la nega-
tiva de tota la resta de Grups
representats al consistori, no
va poder incloure a l�actual
Plantilla de Personal, ja que ni
existeixen les places, ni tenen
consignació pressupostària (el
seu cost per la ciutat és de
125.000 � anuals).

Quina ha estat la resposta
del Sr. Roigé davant les
iniciatives dels representants
de la majoria dels electors de
Balaguer? Paraules textuals:
«Aquest equip de govern no
renunciarà a la contractació de
tres persones com a càrrecs
de confiança» i, més tard
afegeix: «Aquestes
contractacions, certament,
han estat fetes de forma

directa, sense concurs ni
oposició». La resta de la seva
intervenció  en aquell Ple va
ser una llarga dissertació sobre
el «diàleg» i la «transpa-
rència».

Encara no han passat ni sis
mesos des que, en campanya
electoral, es van repartir uns
pamflets on resava: �Vota CiU
per acabar amb: el sectarisme
(col·locacions a dit, amics i
gent del partit), el govern
autoritari i no participatiu
(sense transparència ni
pluralitat)�.

Sobren més comentaris. El
Sr. Roigé va mentir els
balaguerins durant la
campanya electoral i els
continua mentint des de la
seva responsabilitat al
capdavant de la ciutat: ni
participació, ni pluralitat, ni
transparència. Al contrari:
sectarisme, amiguisme i
autoritarisme. Per sort per
Balaguer, els ciutadans ja
l�estan començant a conèixer.

El Sr. Roigé menysprea la
voluntat popular
Grup Municipal Socialista de Balaguer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Feia anys que no es veia
un mercat tan balaguerí com
aquest!». Aquesta expressió la
vaig recollir de boca d�una veïna
de la Ciutat, quan endut per la
meva curiositat, com a resident
i veí, anava passejant pels
carrers del circuit que de mode
tan encertat  els comerciants
varen organitzar. Cal reconèixer
l�esforç i la visió de tots els
participants per fer ressorgir
aquest mercat, així com
l�aportació de l�Ajuntament a
través de l�Impic.

Tot recorrent l�entramat
d�aquests carrers com són: La
plaça Mercadal, el carrer Major,
la plaça del Pou, el carrer de
l�Escala, la plaça i carrer Sant
Jaume i el carrer d�Avall, que

Reflexions i comentaris sobre el
mercat de Santa Llúcia
Josep Bonet Castellana
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

tancava el circuit del mercat
del Centre Històric, tot parant
l�orella, els comentaris dels
visitants i també dels
«paradistes» i comerciants
fixes, era totalment favorables
a no sols el contingut del
mercat, si no que també eren
favorables a com s�estava
reactivant la vida d�una zona
que estava des de molt de
temps oblidada.

Els millors comentaris
estaven centrats en la
recuperació del mercat a la
plaça del Pou i també del carrer
Major, adduïnt que era la
manera de recuperar una part
de ciutat que estava dormida
per manca d�activitat i aquest
mercat l�hi infondria vitalitat.

Es varen recollir alabances
per tots els organitzadors i la
visió comercial dels comerços
dels carrers indicats amb l�idea
de promocionar els seus
negocis, fent anar a cercar un
petit detall a un altre comerç
que no era el seu, sense
necessitat de comprar-hi. Això
movia la gent, d�un lloc a un
altre i donava a conèixer els
negocis de tots els participants.

El nombre d�obsequis que
es repartiren, s�apropà als
previstos que, varen ser uns
1700. Com sempre passa, i va
haver algun associat a aquest
fet, que per l�article que està
venent, no era potser un dia
indicat. Però, sí que va fer
propaganda de casa seva i en
un futur, tal volta doni fruit la
despesa d�aquell moment.
Sempre he sentit a dir que «per
poder segar, primer s�ha de
sembrar» i lo que es pretenia
aquest dia, era precisament
això!

Quin goig feia la plaça del

Pou amb l�aviram, gallines,
coloms, faisans, porquets,
conills, etc., les parades de
figures de pessebre, queviures,
embotits, llaminadures, tot
plegat donava un ambient molt
nostre d�altres temps, quant
aquestos mateixos carrers eren
un veritable mercat setmanal.
I no diguem del carrer Major,
que des de feia molts anys no
es comptava amb ell.

Els botiguers quedaren
satisfets, els visitants, no cal dir-
ho, també. Els comentaris que
m�han arribat després no tan
sols dels interessats si no de
gent del carrer, és que
l�Ajuntament, en aquest cas a
través de l�Impic i el comerç de
la zona, han de fer el que sigui
per recuperar i conservar
aquest circuit i amb el que
s�aconseguirà, el que no es
degradi més el centre històric.

Sóc amic de les dites
antigues i em ve a la memòria
una que diu: �A grans mals
grans remeis� i ara precisament

és el moment de «les vaques
flaques» i calen idees que ajudin
d�alguna manera a donar un
incentiu a clients i visitants, tant
locals com forasters. Hem de
vendre els nostre Comerç de la
millor manera possible. I que
millor que fer temptadora l�idea
de venir a comprar a Balaguer,
perquè i ha un bon comerç i
una millor atenció al
comprador.

No abandonem per
cansament o abúlia, un fet
contrastat i comprovat  que
funciona i pot continuar essent
un motiu per noves idees de
sembrar per després... recollir.

Botiguers, veïns, forasters...
no oblideu, ... nosaltres seguin
i...us esperem. Feu de Balaguer
el vostre proveïdor.

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

el silenci. Quan les paraules no
deixen espai al silenci sinó que
el desborden, ja no hi ha
harmonia sinó desequilibri en
la vida de l�individu. La finalitat
essencial del silenci és conferir
un gruix de significat a la
paraula, assegurar-li una
ressonància, fer-la penetrar a
l�interior de la persona.

Aquest Nadal caigui sobre
nosaltres, i que és comprengui
després d�aquestes festes, el
món en el que ara vivim tots ja
no sigui igual, que siguem
millors, més solidaris i més
humanitaris sense exclusions
ni distàncies de classes ni
religions. Per aquestes
glorioses festes obrim el cor, i
que durant tot l�any no és
tanqui.

-------------------------------------------------
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Durant tot el matí del
diumenge, van ser cente-
nars els balaguerins que van
acostar-se a la Plaça del
Mercadal per tal de
participar a les diferents
activitats.

A primera hora del matí,
els monitors del Gimnàs
Miranda Gym van fer entrar
en calor als participants que
ho van voler amb una
sessió d�aeròbic.

Mentrestant, els més
menuts es maquillaven al
taller de Creu Roja o feien

sonar les sirenes del camió
de bombers, instal·lat també
a la plaça Mercadal.

Des del marge esquer-
re del riu Segre, els Amics
dels cavalls donaven tombs
amb tres carruatges, un
poni i diversos cavalls, a tots
els nens que ho desitjaven,
passant pel pont i donant un
tomb al Mercadal.

En una altra de les
carpes ubicades al Merca-
dal, tres mags de la nostra
ciutat, feien trucs de màgia
d�aprop, mentre que els més
atrevits podien participar de
diferents jocs medievals, a
la carpa de Medieval Cercós.

El dissabte abans, el
Gimnàs Punt d�Esport de
Balaguer va recaudar més de
2.400 euros en les activitats
programes en el seu local
per la mateixa causa.

Centenars de persones van
participar en les diferents
activitats programades

Diferents activitats esportives per la Marató

La Plaça del
Mercadal va omplir-se
de visitants per
gaudir de les
diferents activitats

Balaguer per la Marató, va recaptar més
de divuit mil euros en varies activitats

La ciutat de Balaguer es
va volcar el passat diumen-
ge en la Marató de TV3, or-
ganitzant més d�una trente-
na d�activitats al preu d�1
euro per tal de recaptar fons
per aquesta causa solidària.

La xifra total recaptada va
superar els 18.000 euros, tal
i com es va donar a conèixer
en el festival que va celebrar-
se al Teatre Municipal, diu-
menge a la tarda, com a fi de
festa.

Precisament, la capital
de la Noguera va estar esco-
llida per TV3 com la seu de
Lleida per fer les connexions
en directe.

Un dels actes més
multitudinaris va estar
l�enlairament de globus.

Així mateix, durant tot el
matí diverses entitats
esportives, culturals i socials
van organitzar actes per
contribuïr a la causa.

A la plaça Mercadal, Creu
Roja la Noguera va fer un
Taller de Maquillatge i

Taller de la Creu Roja

Fantasia per a nens; es van
fer passejades amb carro i
cavall a càrrec dels Amics
dels Cavalls de la Noguera;
es va fer una ballada de
gegants amb la Colla
Gegantera de Balaguer i els
Grallers de Balaguer i els
Bombers van donar
l�oportunitat als més petits
de sentir-se com un bomber.

També cal destacar que
cent vuitanta persones van
participar al migdia en el
dinar solidari celebrat al
col·legi Àngel Guimerà.

També hi van haver
activitats a la piscina
coberta, amb inflables per
als més petits i joves i als
marges del riu Segre on els
nens podien pujar en un
globus. També es va fer una
pedalada fins al Monestir de
Santa Maria de les
Franqueses, moltes avtivi-
tats per ajudar a la causa.

Enlairament de globus

Balaguer va organitzar
més de trenta activitats
per tal de recaptar fons
per la Marató de TV3, el
passat 18 de desembre
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La Sentiu de Sió es suma en els actes
per la recaptació de la Marató de TV3

El passat 8 de desem-
bre el Patronat Cultural de
Sant Roc de les Avellanes,
va organitzar una nova
edicio del �Pedala o cami-
na per la Marató�. A les
10 del mati tots els parti-
cipants van sortir de la
Plaça Major amb bicicle-

ta o caminant cap a l�Era
Mirada, un recorregut de
1,50 Km, on va tindre lloc
un esmorzar popular, i on
el jovent del poble va or-
ganitzar el joc del catxo.
Es van recollir 720 euros
destinats a la Marató de
TV3.

Les Avellanes recapta 720
euros per la Marató de TV3

�Pedala o camina per la Marató�

Bingo a la Sentiu de Sió

El passat diumenge 11
de desembre, els veíns de la
Sentiu de Sió, van poder
disfrutar de varies activitats,
en motiu de la celebració de
la Marató de TV3.

La Sentiu, des de fa molts
anys, organitza cada edició,
un seguit d�actes per a pú-
blics de totes les edats, per
a que es puguin recollir di-
ners per la Marató, que
aquest any, anava destinada
als trasplantaments d�òr-
gans i teixits.

Els adulst van fer una bo-
tifarra solidària, els més pe-
tits fan fer una cursa popu-
lar i diumenge a la tarda, tot
el poble, va poder disfrutar
d�una partida de bingo,
acompanyada d�un bon be-
renar que els assistenst ha-
vien dut, recollint un total,
de 1.832, 30 e.

El poble de la Sentiu, com cada any, ha volgut
organitzar diferents activitats, per col·laborar en la
recaptació de diners per la Marató de TV3
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
-------------------------------------
ES TRASPASSA pub en
funcionament a Bala-
guer. Preu: 105.000 e.
Raó: 667476167.
-------------------------------------
ES VEN terreny zona Mi-
randa. Parcel·la de 113 m2

per 35.000 e i parcel·la de
226 m2  per 65.000 e. Inte-
ressats trucar al telèfon:
679606061.
-------------------------------------
VENDA de cases d�obra
nova, 150 m2, amb garaig
i jardí a la Fuliola. Preu:
170.000 e negociables.
De particular a particular.
Raó telèfons: 620287216-
653950185.
-------------------------------------
OPORTUNITAT, venda
de parcel·les aïllades
Balaguer, al costat del
col·legi Mont-roig. Entre
380-750m2. Telèfon:
676996765.
-------------------------------------
PÀRQUING tancat es llo-
ga al c/ Dr. Fleming. 65 e/
mes. Interessats trucar al
telèfon: 973450407.
-------------------------------------
VENDA o LLOGUER de
pàrkings tancats al c/
Jaume Balmes, 11. Inte-
ressats trucar als telè-
fons: 973446161-
629310479.
-------------------------------------

LLOGUER de locals a Bell-
caire d�Urgell, 55 m2,
d�obra nova. Telèfon:
676996765.
-------------------------------------
ES LLOGA magatzem de
21m2 al c/ St. Pere Màrtir,
90 e/mes. Apartaments a
Camarasa, equipats i vis-
tes al riu. Pàrking al c/
Urgell. Raó: 973447752-
639920281.
-------------------------------------
LLOGUER O OPCIÓ DE
COMPRA d�un dúplex a
Vallfogona de Balaguer,
150 m2+60m2 de terras-
ses. Nou a estrenar, a/a, in-
sonoritzat, videoporter,
molts extres i vistes immi-
llorables. Telf: 679606061.
-------------------------------------
VENDA pàrkings, c/ Sant
Jaume (entrada Banque-
ta) a partir de 7.000 e, al
c/ Barcelona, 72 a partir
de 9.000 e. T: 676116396.
-------------------------------------
ES LLOGA magatzem co-
mercial al c/ del Pont de
Balaguer, 600 m2 (aprox.),
una sola planta. Raó:
659897555.
-------------------------------------
ES LLOGA casa a Os de
Balaguer per vacances i
caps de setmana. Total-
ment equipada. Molta
llum. Capacitat per 12
persones. T: 687750253.
-------------------------------------

ES LLOGA apartament, al
c/ Tarragona, 2 hab., mo-
bles i electrodomèstics,
ascensor, calefacció.
Teléfono: 973451371.
-------------------------------------
ES LLOGA pis al Pg de
l�Estació, 4 hab. Trucar al
634208883 ( nits).
-------------------------------------
CASA ES VEN  a Castelló
de Farfanya, 3 hab. do-
bles, balcó, menjador
27m2, cuina i banys refor-
mats, celler, garaig, grans
golfes, pati de 110 m2, i
llar de foc. Preu: 99.000
e. Raó: 616771071.
-------------------------------------
TIENDA DE ropa en
traspaso por jubilación, c/
Sant Lluís, 40. Con o sin
género. Telf: 646135903.
-------------------------------------

TREBALL
-------------------------------------
CONSTRUCCIONS i RE-
FORMES Germans Vidal
Guardiola. Teulades, faça-
nes, banys, comunitats,
granjes, magatzems, ca-
ses antigues. Reformes
en general. Econòmic.
Raó telèfons: 973426180-
690921832.
-------------------------------------
CLASSES particulars
d�anglès de primària i
ESO. Raó : 973445126.
-------------------------------------

SE OFRECE señora seria y
responsable, además muy
cariñosa, para cuidar
personas mayores y
tambiénmatrimonios so-
los. Mañanas o tardes,
horario a convenir.
Buenas referencias.
Precio económico. Razón:
665644343-625688577.
-------------------------------------
SE OFRECE chica para
cuidar gente mayor o
niños. Con experiencia.
Razón: 638148552.
-------------------------------------
PROFESSORA nativa
dóna classes particulars
d�anglès: repassos i clas-
ses de conversa en llen-
gua anglesa. Per particu-
lars o grups organitzats.
Raó: 650422582.
-------------------------------------
SE OFRECE chica para
trabajar, hacer tareas
domésticas, limpieza, cui-
dar niños o gente mayor.
Buenas referencias
Razón: 663420470.
-------------------------------------

VARIS
-------------------------------------
LEÑAS MORENO, venta
de leña clase almendro y
encina. Mínimo 1.500
kgs. Entrega a domicilio.
Interesados llamar al:
622779668.
-------------------------------------

VENC taules i cadires de
menjador, en molt bon
estat. Raó: 973420029.
-------------------------------------
COMPRO monedes, bit-
llets antics, postals, fotos,
llibres, publicacions, cò-
mics, cromos, llibres de
Festa Major i Fira, Grocs
(100 primers números),
qualsevol cosa relaciona-
da amb Balaguer. Raó:
676803205.
-------------------------------------
BUSCO una noia per fer-
me companyia, sense
ulleres ni lents, preferible-
ment ulls blaus. Que si-
gui pacífica i tranquila.
Raó telèfons: 673276903-
973254367-973210405-
973200627.
-------------------------------------

MOTOR
-------------------------------------
ES VEN furgoneta frigo-
rífic Iveco, semi-nova.
Impecable. Pocs quilo-
metres. Preu a convenir.
Raó: 664015498.
-------------------------------------
-------------------------------------
Per anuncis en aquesta
secció, adreceu-vos a les
nostres oficines al c/ Sant
Lluís, 36-38 altell, al telè-
fon 973448273 o al web
www.revistagroc.com
-------------------------------------
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REHABILITACIÓ DE FAÇANES
Pintura i Decoració

Qualitat i dedicació,
els nostres distintius

Pedro Garanto Fillat
C/ Tàrrega, 51 F �  BALAGUER

Tel. 699 949630

Farmàcies
ÀGER
AJUNTAMENT 973 455004
--------------------------------------------------------------------------
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 902 422242
TAXIS PÚBLICS 973 445022
CORREUS 973 445826
JUTJAT N.1 973 451353 / 973 451383
JUTJAT N.2 973 451162 / 973 451287
SALA DE PROCURADORS 973 451177
DESPATX PARROQUIAL 973 445342
ESGLÈSIA EVANG. PENT. 973 445996
FUNERARIA SANT JOSEP 973 445786

629 447113 - 629 377476 -973 390862
CASAL GENT GRAN 973 446259
--------------------------------------------------------------------------
BELLCAIRE D'URGELL
AJUNTAMENT 973 586005
DISPENSARI MÈDIC 973586249
--------------------------------------------------------------------------
CAMARASA
AJUNTAMENT 973 420009
--------------------------------------------------------------------------
CASTELLÓ DE FARFANYA
AJUNTAMENT 973 428007
--------------------------------------------------------------------------
CUBELLS
AJUNTAMENT 973 459005
--------------------------------------------------------------------------

GERB
AJUNTAMENT 973 446099
--------------------------------------------------------------------------
LA RÀPITA
TELÈFON PÚBLIC 973 445018
--------------------------------------------------------------------------
LA SENTIU
AJUNTAMENT 973 424005
CASA DEL METGE 973 424058
--------------------------------------------------------------------------
LES AVELLANES
AJUNTAMENT 973 454004
--------------------------------------------------------------------------
MENÀRGUENS
AJUNTAMENT 973 180205
--------------------------------------------------------------------------
MONTGAI
AJUNTAMENT 973 430005
METGE 973 430107
--------------------------------------------------------------------------
OS DE BALAGUER
AJUNTAMENT 973 438004
METGE 973 438003
A.T.S. 973 438062
RESIDÈNCIA 973 438169
--------------------------------------------------------------------------
SANT LLORENÇ
TELÈFON PÚBLIC 973 420003
--------------------------------------------------------------------------
SANTA LINYA
TELF. PÚBLIC 973 454002
--------------------------------------------------------------------------
TARTAREU
TELÈFON PÚBLIC 973 454003
--------------------------------------------------------------------------
TÉRMENS
AJUNTAMENT 973 180010 / 973 180041
CASA DEL METGE 973 180213
--------------------------------------------------------------------------
VALLFOGONA DE BALAGUER
AJUNTAMENT 973 432008
CASA DEL METGE 973 432055
--------------------------------------------------------------------------
VILANOVA DE LA SAL
TELÈFON PÚBLIC 973 454019
--------------------------------------------------------------------------

Telèfons útils
ÀGER

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

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

BALAGUER

F. ALDAVÓ- P. Estació, 10 973450214

F. CLAVER- Sant Lluís, 6 973445384

F. MARCH- S. Jaume, 2 973445280

F. SALA- Pl. Mercadal, 38 973445087

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

BELLCAIRE D'URGELL

BRUFAU TUDELA, J.I. 973586466

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

CAMARASA

TRIBÓ ALCOBÉ, M. 973420200

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

CASTELLÓ DE FARFANYA

ARASA PLA, G. 973428070

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

LA SENTIU DE SIÓ

MONTSERRAT MIRATS 973424151

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

LES AVELLANES

RÚBIES PRAT, NÚRIA 605010097

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

MONTGAI

PERE SOLANS 973430110

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

OS DE BALAGUER

RÚBIES PRAT, NÚRIA 973438136

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

VALLFOGONA DE BALAGUER

AIGUABELLA ALENTA, G.973432151

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

Horari de trens

Horari d�autobusos

(1) Circula de dilluns a divendres feiners.
(2) Tren directe entre Lleida i Balaguer.
(3) El dies 24, 25 i 31 de desembre, només circula entre Lleida i Balaguer.
(4) Els dies 25 i 26 de desembre i 1 de gener, només circula enre Lleida i Balaguer.

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

Farmàcies de torn de Balaguer

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
07.50 " de dill. a div. feiners
12.00 " feiners
15.00 " feiners
19.30 " feiners
19.44 " diumenges
07.40 LLEIDA feiners
07.45 " feiners
07.48 " feiners
07.55 " dim, dime, diven.
08.00 � dill., dij., diven.
09.15 � feiners
10.45 " diumenge
10.50 " de dill. a div. feiners
12.00 � de dill. a div. feiners
13.10 � de dill. a div. feiners
13.30 � de dill. a div. feiners
13.59 � feiners
14.45 � de dill. a div. feiners
15.15 � de dill. a div. feiners
15.18 � de dill. a div. feiners
18.05 � diari
19.10 � de dill. a div. feiners
09.50 SEU D'URGELL diari
18.20 � diari
09.50 PUIGCERDÀ diari
13.35 SOLSONA dill., dima., dij., div.
16.35 � divendres
09.50 PONTS diari
13.35 � de dill. a div. feiners

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
16.35 PONTS divendres
19.50 � de dill. a div. feiners
09.48 ESTERRI D'ÀNEU feiners
17.23 � feiners
13.17 AGRAMUNT feiners
19.44 � diumenge
19.47 � de dill. a div.
07.00 ÀGER feiners
09.48 � feiners
14.00 � dime., div., dis.
17.00 � dill., dima., dij.
17.23 � feiners
11.05 LES diari
18.05 � diari
08.25 ALMENAR de dill. a div. feiners
12.00 � dissabtes
12.45 � dissabtes
15.15 � de dill. a div. feiners

SORT. LLEIDA-BALAGUER CALENDARI
07.00 de dill. a div. feiners
07.45 de dill. a div. feiners
09.10 feiners
09.15 diari
10.00 de dill. a div. feiners
11.00 feiners
11.10 de dill. a div. feiners
12.30 feiners
13.00 de dill. a div. feiners
14.10 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
20.00 de dill. a div. feiners

De les 8 de la tarda del 22 de desembre a les 8 de la tarda del 29 de desembre CLAVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 29 de desembre a les 8 de la tarda del 5 de gener SALA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 5 de gener a les 8 de la tarda del 12 de gener MARCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 12 de gener a les 8 de la tarda del 19 de gener ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunitats | Pàrquings | Oficicines
Establiments comercials | Col·legis

Bancs | Naus industrials
Neteges fi d�obra

Neteges en general
Vidres | Rètols

Neteja de catifes i moquetes
Poliment i abrillantament de terra

DEMANI�NS PRESSUPOST
al tel.: 687 509 546
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