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 Diuen, que a la vida, recollim el que sembrem. I es 
veritat. El passat dissabte 12 de gener, la Sala d’Actes de 
l’Ajuntament de Balaguer es va quedar petita per retre un 
homenatge al Joan Arjona, i molt i bé deu haver sembrat 
durant la seva vida, tant personal com professional, 
per recollir tot el que va recollir en un parell d’hores 
d’emocions, durant les quals es va fer un recorregut 
audiovisual per la seva trajectòria.
 Una trajectòria en la que és molt difícil separar el 
que és personal i el que és professional, perquè una de 
les virtuts del Joan és que ha sapigut traslladar la seva 
professionalitat com a mestre i pedagog fora de les aules, 
al carrer, en els grups d’amics, a la ciutat, col·laborant 
desinteressadament en totes aquelles iniciatives que des 
de qualsevol associació o privadament se li ha demanat. 
Mai ha tingut un no per ningú i sempre s’ha implicat, el que 
més, en qualsevol dels projectes en que ha participat.
 L’acte d’homenatge, es va fer perquè després de 40 
anys dedicat a l’educació, a la pedagogia, i com molt bé 
van dir durant l’acte, en la seva feina com a mestre de vida, 
ara ha decidit jubilar-se de la seva feina com a director del 
Servei Educatiu de la Noguera. Després de passar pels 
centres escolars de Gaspar de Portolà, Escola Pia, Primo 
de Rivera, Artesa de Segre, i la Noguera, i després de 25 
anys com a director del Centre de Recursos Pedagògics 
de la Noguera, ara li arriba l’hora de deixar pas. Però no 
és un pas enrera, sinó un pas a la vora, perquè segur que 
continuarà donant la mà a tots aquells projectes que el 
reclamin. Joan, gràcies per tot el que has fet, i pel que et 
falta fer i que segur faràs. 

Joan Arjona

 Sí. Ja ho sé. Aquest ar-
ticle havia d’haver sortit en 
l’anterior GROC. Tanmateix, 
vaig creure que no passa-
ria res si el postposava un 
número. A més, m’hauria 
sabut greu escriu-re’l quan  
aquella munió d’estrelles i 
alguns cors, encara, enga-

lanaven el passadís central 
del nostre passeig. Potser 
hauria semblat que recor-
dava que, havent passat  
festes, era hora de treure’ls. 
No era aquest el meu desig. 
Em fa recança veure’l ara, 
sense aquest continu pam-
pallueig que vam descobrir 
pels actes de la marató de 
TV3 i que, de manera tan rà-
pida, omplí la totalitat dels 
plataners. Sincerament, he 
dir que no tinc espai  físic 

per expressar la quantitat 
de bonics qualificatius que 
usaria per poder descriure 
aquesta genial iniciativa 
popular. I que, com era de 
preveure, quan les coses 
estan molt i molt ben fetes, 
la gent respon. Sense treu-
re mèrit a altres iniciatives 
solidàries d’aquell dia,  per-
meteu que acabi felicitant 
les persones que van donar 
vida a aquella fantàstica 
idea. Ànims i enhorabona!
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Un centenar de tractors i 7 carrosses a 
la Festa dels Tres Tombs de St. Antoni

 Més d’un centenar de 
tractors i set carrosses van 
prendre part en els tra-
dicionals Tres Tombs de 
Balaguer, amb motiu de 
la festivitat de Sant Anto-
ni Abat. Com és habitual 
els vehicles van donar els 
Tres Tombs a l’itinerari que 
inclou la plaça Mercadal, 
centre neuràlgic de la fes-
ta, el passatge Gaspar de 
Portolà, el Pont Nou i un 
tram de l’Avinguda Països 
Catalans, fins a l’altura de 
l’estació d’autobusos.
 Pr e c i s a m e n t ,  a  l a 
p l a ç a  M e r c a d a l  e l s 
tractors i carrosses van 

rebre la benedicció per 
part de mossèn Joan Pujol, 
rector de la parròquia de 
Balaguer. 
 Els actes van estar 
presidits pel president 
de la confraria de Sant 
Antoni, Joan Comelles; 
l’alcalde de Balaguer, Josep 
Maria Roigé; el president 
del consell comarcal de 
la Noguera, Pere Prat, i el 

Festa dels Tres Tombs

diputat de CiU al Parlament 
i alcalde d’Albesa, Antoni 
Balasch. 
 Pel que fa al concurs de 
carrosses, la guanyadora 
ha estat Sant Antoni Abat. 
Protector dels animals de 
l’associació Dona Rural, 
que s’ha endut un premi 
dotat amb 300 euros; el 
segon premi, dotat amb 
210 euros, ha estat per la 
carrossa de l’Escola Pia, 
batejada La mel de la 
Noguera tradició i qualitat 
de primera, i el tercer premi, 
de 150 euros, també ha 
estat per Sergi Mangues i 
la carrossa Tornar Enrere. 
També hi ha hagut una 
menció especial per la resta 
de participants: la carrossa 
Escola Verda, del col·legi 
Vedruna; El matalasser, de 
l’associació Dona Rural; 
AgroJovent, de l’Escola 
de Capacitació Agrària, i 
Motoserra Antiga.

Tres Tombs de Sant Antoni

Es va celebrar el passat 
dijous, 17 de gener,
organitzada per la
Confraria de Sant Antoni 
Abat de Balaguer

 L a  r e g i d o r i a  d e 
Serveis a les Persones 
de l ’a juntament  de 
Balaguer ha obert el 
període d’inscripcions 
per accedir als cursos i 
tallers inclosos dins del 
projecte Frida-3a fase.
 Es tracta d’un projecte 
formatiu, dirigit a dones 
majors de 20 anys residents 
a Balaguer, que pretén 
fomentar la incorporació 
de la dona al món laboral 
remunerat, tot oferint-li la 
formació necessària per 
tal de millorar les seves 
habilitats i competències 
tècnicoprofessionals.
 Entre els  cursos 
que s’oferiran enguany 
destaca el d’atenció a 
les persones i auxiliars 
de comerç, formació que 
es complementa amb 

pràctiques en empreses. 
També s’oferiran tallers, 
tècniques d’orientació 
laboral i aules de recerca 
de feina i  formació 
complementària bàsica.
 En total, s’ofereixen 
un centenar de places. 
El període d’inscripció ja 
s’ha obert i les persones 
interessades es poden 
dir igir  de di l luns a 
divendres de 9 a 13 hores 
a l’Escola Taller Minerva 
(c/ Noguera Pallaresa, 
36-38 altell) o 973448606.

Obert el període d’inscripció 
pels cursos i tallers del
projecte FRIDA -3a Fase

Nous cursos de la regidoria de Serveis a les Persones

Entre tots els cursos i 
tallers amb pràctiques 
a empreses,
s’ofereixen un
centenar de places



5<<B A L A G U E R

Balaguer celebrarà la festa de
Carnestoltes, el proper 16 de febrer

 Balaguer celebrarà la 
festa de Carnestoltes el 
proper 16 de febrer, una 
setmana més tard de la data 
que marca el calendari, per 

Carnestoltes

La Tribu de Santi Arisa, amenitzarà el gran ball de 
nit de Carnestoltes el proper dissabte 16 de febrer

 L’ajuntament de Ba-
laguer refà la vorera del 
c/ Noguera Pallaresa en 
el tram comprès entre els 
carrers Sant Crist i Passeig 
de l’Estació.
 L’obra consisteix en la 
renovació de la conduc-
ció de l’aigua per una de 

polioetilè d’alta densitat, 
la col·locació d’un tub en 
previsió de noves línies 
d’enllumenat i la reforma 
de la vorera.
 Per ajustar al màxim els 
costos de l’actuació, l’obra 
s’executa amb personal de 
la brigada municipal.

Obres de millora al carrer 
Noguera Pallaresa

Obres al carrer Noguera Pallaresa

tal de reduir al màxim el cost 
de la festa i mirar que sigui 
al màxim de multitudinària. 
Així ho ha avançat el regidor 
de Festes, Miquel Aige, qui 

va afegir que es mantin-
dran la rua de tarda i de nit, 
aquesta última instaurada 
l’any passat.
 Des de l’ajuntament es 
vol continuar promocionant 
la rua de tarda, que és 
la més familiar, amb la 
confecció de carrosses i 
comparses amb més de 
12 integrants. Aquestes se 
subvencionaran, sempre 
que s’inscriguin prèviament 
a les oficines de l’IMPIC, 
o a través de la web www.
balaguer.cat o del telèfon 
973 44 66 06 abans del 12 de 
febrer.
 Després de l’èxit de l’any 
passat, es tornarà a repetir al 
rua nocturna amb origen a la 
plaça del Mercadal a les 23 
hores i final al pavelló Molí 
de l’Esquerrà, on arrancarà 
el ball de nit amenitzat per 
La Tribu de Santi Arisa.
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L’Associació de Comerciants Balaguer 
2021, lliura les 3 pagues extres

 L’associació de comer-
ciants Balaguer 2021 va 
fer el passat divendres, 11 
de gener, el sorteig de les 
tres pagues extres de 600 
euros cadascuna entre 
els clients que durant la 
campanya de Nadal van di-
positar alguna butlleta en 
els comerços associats.
 Mònica Pons, Eva Bet-
besé i Carmen Moreno, 
totes tres de Balaguer, han 
estat les afortunades amb 
el sorteig de la campanya 
“Extra, extra, paga extra!” 
i s’han endut 600 euros 
cadascuna. 
 L’alcalde de Balaguer, 
Josep Maria Roigé, el re-

gidor de Promoció Econò-
mica, Toni Velimelis, i el 
president de l’Associació 
de Comerciants Balaguer 
2021, Albert Coma, van 
assistir a l’acte celebrat 
al local del Petit Món. 
Durant l’acte, també es 
va entregar el premi del 
1r Concurs de la foto més 
divertida del Nadal a Genís 
Castillo i Abel Beteta, amb 
un premi d’un val per fer 
una sessió fotogràfica.
 A part també es va 
fer entrega del premi del 
2n Concurs d’ornamen-
tació d’arbres nadalencs 
amb material reciclat a 
la classe de 5è de primà-

ria de l’Escola Pia, en la 
categoria A, i a 5è A de 
primària de La Noguera, 
en la categoria B, fent-los 
entrega de dos vals, per 
una Festa Sorpresa per a 
tota la classe.
 Des de l’Associació, es 
valora molt positivament 
la campanya, que amb 
aquets tipus d’accions, 
vol agrair la fidelitat als 
clients que confien en el 
comerç de proximitat de 
Balaguer. També agrair la 
col·laboració a tothom que 
d’una manera o altra han 
participat en els diferents 
actes organitzats durant la 
Campanya de Nadal.

Un moment del sorteig

 El proper divendres 1 
de febrer, el passeig de 
l’Estació tornarà a ser 
l’escenari escollit per 
l’Associació de Comer-
ciants Balaguer 2021, 
per celebrar una nova 
edició del Mercat de les 
Rebaixes d’hivern.
 Una trentena de pa-
rades de diferents esta-
bliments comercials de 
la capital de la Noguera 
exposaran a la venda 
tots aquells productes 
rebaixats entre les 9 del 
matí i les 5 de la tarda.
 El Mercat de les Re-
baixes s’ubicarà en el 
tram que va des del Car-

El proper divendres 1 de
febrer, nova edició del Mercat 
de les Rebaixes al Passeig

Mercat de les Rebaixes d’hivern

Organitzat per
l’Associació de
Comerciants Balaguer 
2021, de 9 del matí a 
5 de la tarda

rer Doctor Fleming fins a 
la Plaça de la Sardana.
 Aquesta és una bona 
oportunitat pels compra-
dors per tal de  trobar 
tota classe de produc-
tes rebaixats de preu, 
en els diferents sectors 
representats al Mercat, 
especialment del sector 
de la moda i del calçat.
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L’Associació de dones El Roser de
Vallfogona celebra el primer aniversari

 L’Associació de dones el 
Roser de Vallfogona, ha cul-
minat el seu primer any de 
vida amb éxit total, tant de 
sòcies com de participació 
als diversos actes que s’han 
organitzat.
 L’ ú l t i m ,  e l  d i a  2 2 
de desembre, en el que 
es va celebrar una festa 
homenatge a totes les 
sòcies, amb xocolatada 
i sorteig de Bingo per a 
totes. Prop d’un centenar de 
dones  van assistir-hi.
 Des de la junta, es dóna 
les gràcies a totes les dones 
que han fet possible que 
s’engegués aquest projecte, 
i continuï viu amb tanta 
il·lusió.

Associació de dones el Roser de Vallfogona

L’Arxiu del Monestir de les Avellanes 
recupera un llibre del segle XVIII
 El 18 de gener es va sig-
nar a l’Arxiu Municipal de 
Lleida, l’acord de donació i 
retorn d’un llibre del segle 
XVIII a l’Arxiu del Monestir 
de Bellpuig de les Avella-
nes. 
 L’Arxiu Municipal de 
Lleida ha trobat recentment 
e n t r e  e l s  s e u s  f o n s 
documentals un exemplar 
manuscrit del 1738, que 
formava part de la Biblioteca 
i Arxiu del Monestir de 
Bellpuig de les Avellanes. El 
llibre «Vida del insigne mártir 
San Jorge» duu el segell i 
nota de procedència de la 
biblioteca i arxiu d’aquest 
monestir. Molt probablement 
havia format part de la 

Van celebrar l’aniversari el passat 22 de desembre, 
amb una xocolatada i un sorteig de Bingo

 Montgai organitza la 
seva primera Setmana 
Cultural entre el 21 i el 
27 de gener oferint una 
quinzena d’actes.
 L’alcalde de la loca-
litat, Jaume Gilabert, ha 
agraït a les entitats que 
en temps de crisis com 
l’actual s’uneixin i impul-
sin noves activitats que 
donen vida a les petites 
poblacions com Montgai. 
Per la seva banda, la re-
gidora de Cultura, Teresa 
Boladeres, ha presentat 

tots els actes previstos 
que inclouran, entre d’al-
tres, una exposició de 
fotografies de cabanes 
de volta, una caminada a 
Butsènit d’Urgell, una vi-
sita guiada a les trinxeres 
i una altra al Museu de la 
Maquinària Agrícola An-
tiga de Butsènit (propie-
tat de Jaume Esteve), un 
tast de vins, una recollida 
d’aliments, projeccions 
de pel·lícules, una de-
mostració de batucada, 
un concurs de pastissos 
d’hivern així com confe-
rències sobre la impor-
tància de l’aigua en la 
salut, de la seguretat en 
les masies i granges i una 
altra de les campanes de 
Montgai i del procés de 
construcció d’una cam-
pana.

Montgai celebra la seva
Setmana Cultural amb molts 
actes populars i culturals

Actes a Montgai

És el primer cop que 
el municipi celebra la 
Setmana Cultural amb 
molta participació de 
les Entitats

Monestir de les Avellanes

biblioteca particular del 
canonge Jaume Pasqual, 
membre de l’anomenada 
Escola Història de les 
Avellanes. Ara, en un acte 

de respecte a la procedència 
dels documents, l’Arxiu 
Municipal de Lleida ha 
considerat retornar aquest 
exemplar.
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El Museu de la Noguera col·labora amb el
Centre d’Interpretació del Dolmen de Seró

 Els alcaldes de Bala-
guer, Josep Maria Roi-
gé, i d’Artesa de Segre, 
Domènec Sabanés, van 
signar un conveni de col-
laboració per a la gestió 
del Centre d’Interpretació 
del Dolmen de Seró.
 Aquest acord implica 
la intervenció del Museu 
de la Noguera en la con-
servació, assessorament i 
promoció i difusió d’aquest 
espai.
 Al respecte, l’alcalde de 
Balaguer ha destacat que 
la ciutat ha d’exercir la seva 
capitalitat, que implica 
suport i coordinació de 

projectes amb la resta 
d e  m u n i c i p i s  d e  l a 
comarca. “Al Museu de 
la Noguera tenim mitjans 
humans i materials per 
ajudar a conservar aquest 
monument funerari, per 
tant és lògic que contribuïm 
i donem servei a tot el 
territori”, va assegurar.
 Per la seva banda, 

Signatura del conveni

l’alcalde d’Artesa s’ha 
felicitat per la consecució 
d’aquest acord, i ha recalcat 
que l’objectiu es poder 
crear rutes turístiques que 
enllacin diferents atractius 
de la comarca i que vagin 
més enllà dels elements 
patrimonials, englobant 
també gastronomia, oferta 
vinícola i paisatge.
 En concret, el conveni 
preveu que el Museu de la 
Noguera, com a dipositari 
del material arqueològic 
exposat,  assumeixi  la 
conservació preventiva 
del megàlit; la formació 
i assessorament i suport 
tècnic; la col·laboració 
amb les visites al centre; 
la inclusió del centre en 
els canals de difusió del 
museu, i la coordinació 
del programa educatiu i 
de recursos pedagògics de 
l’espai.

Dolmen de Seró

Els ajuntaments de
Balaguer i Artesa de 
Segre han signat un 
conveni de col·laboració 
per la gestió del centre

 El jovent del municipi 
de Les Avellanes i Santa 
Linya amb la col·laboració 
de  l ’A juntament  va 
organitzar com fa cada 
any la cavalcada del Reis 
Mags d’Orient.
 Com ja és costum, 
cada any ho organitza un 
dels quatre pobles que 
conformen el municipi i 
aquest any va tocar el torn 
al poble de Tartareu.
 D’aquesta manera,  
els nens i nenes de Les 
Avellanes, Santa Linya, 

Tartareu i Vilanova de la 
Sal van rebre els regals 
en mà de Sa Majestats 
el Reis Mags d’Orient al 
poble de Tartareu, en una 
nit màgica per als més 
petits.

Els Reis Mags van repartir els 
regals als nens i nenes de tot 
el Municipi de les Avellanes

Els Reis a Tartareu

Enguany, els Reis van 
repartir els regals als 
nens i nenes dels 4 
pobles del municipi, al 
poble de Tartareu
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Oberta la convocatòria d’ajuts Leader  
‘12 per la creació i ampliació d’empreses

 El dia 28 de desembre el 
Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural de la 
Generalitat de Catalunya 
va aprovar les bases regu-
ladores dels ajuts per a la 
diversificació econòmica 
de les zones rurals del pro-
grama Leader de Catalunya 
i va convocar els ajuts cor-
responents a l’any 2012.  
 Aquests ajuts pretenen 
fomentar  la  creació i 
l’ampliació d’empreses als 
municipis de la Noguera 
i a Alfarràs, la Portella i 

ajuts adreçat a empreses 
i emprenedors que vulguin 
crear, ampliar o millorar 
el seu negoci.  Aquesta 
atenció es du a terme a les 
dependències del Consell 
Comarcal de la Noguera. 
 El ajuts s’agrupen en 
tres mesures: «Millora dels 
processos de transformació 
i comercialització dels 
productes agraris,  «Creació 
i desenvolupament de 
microempreses» ,  per 
poder donar cobertura a les 
microempreses industrials 
i de serveis i el «Foment 
d’activitats turístiques» 
que engloba la creació, 
ampl iació  i /o  mi l lora 
d’establiments turístics 
de capacitat reduïda o 
d’empreses d’activitats 
d’oci.

Vilanova de la Barca.
 L’import dels ajuts pot 
ser del 20 % al 35 % de la 
inversió subvencionable, 
a m b  u n a  d o t a c i ó 
pressupostària de 924.000 
€. El termini de presentació 
de sol·licituds finalitza el 
dia 20 de febrer de 2013.
 El Grup d’Acció Local 
Noguera Segrià Nord, 
entitat gestora dels ajuts 
Leader  conjuntament 
amb l’oficina comarcal 
del DAAM, ofereix un 
servei d’assessorament 
personalitzat sobre els 

Consell Comarcal de la Noguera

 La comarca de la No-
guera vol aprofitar la mar-
ca Montsec, per promoci-
onar els trenta municipis 
de la Noguera, i impulsar 
els diferents atractius 
de la zona, tant a nivell 
gastronòmic, cultural, 
històric i patrimonial.
 Segons el president 
Pere Prat, “la comarca 
es veu molt reforçada 
amb la marca Montsec, 
és un valor afegit que 
hem de tenir en compte 
a l’hora de dinamitzar la 

economia turística de la 
zona.”
 Segons el president 
de l’ens comarcal, “la 
marca Montsec ha adqui-
rit un prestigi, no tant sols 
des del punt de vista de 
destí turístic astronòmic, 
sinó com oferta de quali-
tat, i això pot beneficiar 
tots els municipis de la 
comarca de la Noguera.
 Entre les actuacions 
del pla de desenvolupa-
ment turístic del Montsec 
es preveu identificar i 
millorar els potencials 
de la zona i obrir nous 
punts d’informació en 
les diferents poblacions 
de la comarca, amb l’ob-
jectiu de disposar d’una 
imatge que aglutini les 
diferents potencialitats 
dels pobles.

La Noguera promocionarà  els 
seus trenta municipis sota la 
marca de qualitat “Montsec”

Montsec

Es una iniciativa del 
Consell Comarcal  per 
disposar d’una imatge 
que aglutini tots els 
pobles de la comarca

El Grup d’Acció Local Noguera Segrià Nord, ofereix 
un servei d’assessorament personalitzat sobre els 
ajuts adreçat a empreses i emprenedors
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 Una vintena de perso-
nes de Balaguer entraran 
aquest febrer a l’estudi 
de gravació per gravar un 
CD per recaptar fons per 
la lluita contra el càncer. 
Així ho va avançar el 
productor i director del 
projecte, Luís Pastor, 
qui va afegir que han 
aconseguit els diners 
per finançar el projecte 

gràcies a la col·laboració 
i patrocini d’empreses i 
entitats locals.
 La previsió és que el 
CD es posi a la venda a 
partir de la primera quin-
zena d’abril. Es podrà 
adquirir per 6 euros als 
comerços de Balaguer i 
la recaptació es donarà 
íntegrament a l’associ-
ació de lluita contra el 
càncer (AECC de la No-
guera). Inicialment, se’n 
posaran a la venda 2.000 
còpies. El repertori està 
integrat per clàssics com 
“Paraules d’amor”, “Boig 
per tu”, “Piano man”, 
“Hallelujah” o “Que tin-
guem sort”.

Un grup de balaguerins
gravarà un CD musical per 
recaptar fons contra el càncer

Participants al projecte

El CD que es gravarà 
el mes de febrer, es 
posarà a la venda a 
principis d’abril, al 
preu de 6 euros

Homenatge de la ciutat de Balaguer a 
Joan Arjona, en motiu de la seva jubilació

 El passat dissabte 12 
de gener, la Sala d’Actes 
de l’Ajuntament es va 
quedar petita, per celebrar 
l’acte d’homenatge que 
institucions, comunitat 
educativa,  companys, 

començar amb la visualització 
d’un audiovisual preparat 
pels seus companys del 
Serveis Educatius, sobre la 
vida personal i professional 
del Joan Arjona. Acte seguit, 
van venir els parlaments en 
els qual tots els participants 
van lloar la tasca d’Arjona al 
capdavant del servei des que 
es va posar en marxa, tant 
per la capacitat d’aglutinar 
esforços com d’innovar en 
nous mètodes pedagògics. 
A l’acte hi van assistir, entre 
altres, la directora general 
d’Educació Secundària 
Obligatoria i Batxillerat de 
la Generalitat, Teresa Pijoan; 
el director dels serveis 
territorials d’Ensenyament, 
Miquel Àngel Cullerés, 
l’alcalde de Balaguer, Josep 
Maria Roigé, el president 
del Consell Comarcal de 
la Noguera, Pere Prat, i la 
nova directora del Servei 
Educatiu de la Noguera, 
Mercè Plens.

familiars i amics van fer a 
Joan Arjona Sales, director 
del Servei Educatiu de la 
Noguera durant més de 25 
anys en motiu de la seva 
jubilació. 
 Un emotiu acte que va 

Joan Arjona

Representants del món educatiu, autoritats locals 
i comarcals, i molts amics i familiars van reunir-se 
per retre el merescut homenatge a Joan Arjona

Joan Arjona
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El Cicle d’hivern del Teatre continua 
amb l’obra “Enchanté”, el 3 de febrer

 El Teatre Municipal de 
Balaguer presenta dins 
de l’abonament del Cicle 
d’Hivern de la 16a temporada 
de teatre professional, una 
nova proposta pel proper  
diumenge 3 de febrer a 
les  19h .  Las  Div inas 
presentaran un cabaret 
explosiu amb música i veu 
en directe, «Enchanté». 
Amb aquest espectacle les 
tres actrius, Carla Móra, 
Irene Ruiz i Marta Móra, 
estaran acompanyades per 
dos músics i s’endinsaran 
en la música europea de 
començaments del segle 
XX, l’època de la II Guerra 
Mundial, a un cabaret situat 
a París, a punt de ser envaïda 
per les tropes alemanyes. 
 D’altra banda, el 17 de 
març, arribarà la tercera 
proposta de l’abonament, 

Obra “El Nom”

El Cicle d’hivern del Teatre Municipal va obrir les 
seves portes el passat diumenge 20 de gener amb la 
representació de l’obra “Far West” de la Cia Yllana

com és l’obra de teatre «El 
nom» dels autors Matthieu 
Delaporte i Alexandre de la 
Patellière, versionada per 
Jordi Galceran i dirigida i 
interpretada per Joel Joan. 
L’acompanyaran a escena 
Lluís Villanueva, Xavi Mira, 
Sandra Monclús i Mireia 
Prats. “El nom” és una 
comèdia excel·lent i els 
crítics ja l’han vaticinat com 
la comèdia de l’any, amb 
divertides rèpliques i cops 
de bon teatre popular que 
mantenen a l’espectador en 

L’obra “Enchanté”, el proper diumenge dia 3 de febrer

constant interès fins arribar 
al sorprenent final. 
 Una altra proposta de 
caire professional, però fora 
de l’abonament, és l’obra  
“El Trencanous” del Ballet 
David Campos que es podrà 
veure el proper diumenge 17 
de febrer.
 La programació d’aquest 
cicle d’hivern es comple-
menta amb propostes or-
ganitzades des de diferents 
associacions i entitats de 
Balaguer i de la demarcació 
de Lleida.



13<<L E C T U R A

La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 La història de l’Aalija, 
una dona d’uns setanta 
anys ,  que  asseguda 
còmodament en una vella 
butaca del seu apartament 
a Beirut, amb una tassa 
de tè a les mans, té 
moltes ganes de parlar. 
La senyora ens explica 
la seva vida, però quina 
vida… Òrfena de pare, 
repudiada per un marit 
que mai no la va estimar, 
Aalija ha dedicat els seus 
millors anys a llegir llibres 
i traduir-los, mentre al 
carrer queien bombes i 
retronaven els ecos d’una 
guerra que la va obligar 
a dormir amb un rifle al 
costat del llit i oferir el 
seu cos a canvi d’una 
dutxa calenta. Una dona 
extravagant i entranyable, 
envoltada de papers, que 
es resguarda dels mals 
records a l’ombra de la 
bona literatura.

Los desorientados
Autor: Amin Maalouf
Gènere: Novel·la

 Una reflexió universal 
sobre l’exili, la identitat 
i el xoc de cultures i 
creences entre Orient i 
Occident. El protagonista 
de la novel·la és l’Adam, 
un conegut historiador 
que viu exiliat a París, 
lluny de la seva pàtria 
des de fa vint-i-cinc anys. 
Una trucada inesperada 
l’obliga a retornar al seu 
país. Els llocs freqüentats 
durant la seva infància 
segueixen igual, però els 
records dels seus amics 
de joventut prenen cada 
cop més protagonisme. 
Es feien anomenar el 
Cercle dels bizantins i 
pretenien canviar el món, 
però l’inici de la guerra els 
canvià a ells, separant-los 
i portant-los per camins 
ben diferents. Ara l’Adam 
vol tornar a reunir-los, 
als que encara segueixin 
vius.

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

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

La dona de paper
Autor: Rabih Alameddine
Gènere: Novel·la

 La Mei inicia la seva 
v ida  adul ta  prenent 
com a punt d’inflexió la 
relació amb un noi, en 
Sergi. Aquesta relació, 
que per a la Mei hauria 
de ser de descoberta i 
d’autoafirmació, pren un 
caire inesperat que la 
desconcerta i la fereix. 
La relació amb la mare 
i l’àvia també canviarà, 
especialment a mesura que 
vagi coneixent els secrets 
de les seves respectives 
h i s t ò r i e s .  L a  v i d a 
quotidiana, la maternitat, 
l’amor, el desig, la feina, 
la pròpia imatge, el pas 
del temps, la cura dels qui 
ens són propers i, sobretot, 
els primers símptomes 
de maltractament en 
la parella, són temes 
presents i tractats en un 
to volgudament senzill. La 
novel·la ha rebut el Premi 
Joaquim Ruyra.

La princesa invisible
Autor: Mercè Anguera
Gènere: Juvenil (+14)

El racó del poeta
Miquel Trilla
---------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter
lo museu

D’aquí a molts anys, 
seràs un fòssil ranci com a molt, 
i si tens sort, 
tindràs una vitrina per tu sol,
amb llums il·luminant-te un os o dos
i un rètol on hi digui no el teu nom,
sinó l’era remota d’algun lloc
on tu, -diran- visqueres junt amb altres.
D’aquí a molts anys, 
seràs només record si hi ha records, 
de moltes hores llargues -contaran-,
aquestes que ara es diuen temps i món,
i els anys barrejaran amb les galàxies.
D’aquí a molts anys, 
això que s’anomena molt i poc,
serà un perfil lluent anclat al buit, 
obtús, indiferent i sense fons,
talment com és l’oníric fil del son,
oracle virtual difús i mut.
Sinopsi del no res tot just serem, 
revers de l’ara més o menys. Qui sap
si al foc més sideral d’aquí a molts anys, 
la pau i el bé i l’amor abastarem.
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Golejadors del 
C.F. Balaguer

Classificació
Tercera Divisió
1. Olot ...........................48
2. Cornellà ....................43
3. Europa ......................42
4. Rubí ..........................34
5. manlleu ....................33
6. Figueres ...................33
7. Santboià ...................29
8. Pobla Mafumet .......29
9. Vilassar ....................26
10. Gramenet ...............25
11. Rapitenca ...............25
12. Terrassa ..................23
13. Gavà ........................20
14. Castelldefels ..........19
15. Vilafranca ...............19
16. Montanyesa ...........19
17. Palamós .................18
18. Júpiter ....................17
19. Vic ...........................16
20. Balaguer ............... 14

1. Sergi Galceran .. 7
2. Adrià de Mesa  .. 5
3. Iban Parra .......... 5
4. Xavi Gracia......... 1
5. Jerson Bosch .... 1
6. Andreu Martínez 1
7. Roger Giribet ..... 1

La victòria contundent 
per 4-0 davant el Jú-
piter ha de servir de 
punt d’inflecció per 
la plantilla del primer 
equip del C.F. Bala-
guer, de cara a afrontar 
aquesta segona volta, 
partint de la cua de la 
classificació.
La golejada, amb gols 
de Parra(2), Andreu i 
Giribet ha donat moral 
als balaguerins que 
visiten el camp de la 
Gramenet aquest cap 
de setmana, abans de 
rebre a la Montanye-
sa.

Andreu Martínez

El Balaguer comença la 2a volta amb 
una clara victòria sobre el Júpiter (4-0)
FUTBOL>> Tenorio diu 
que “teniem 19 finals i ja 
hem guanyat la primera. 
En queden 18 més per 
acabar la temporada”

12/01/2013

BALAGUER 2
RUBÍ 2

 El Balaguer de Juanjo 
Tenorio no podia començar 
millor la segona volta del 
campionat de la Tercera 
Divisió Catalana. Els ba-
laguerins li van endossar 
un 4-0 al Júpiter, guanyant 
també l’average particular 

part, Iban Parra aconseguia 
inaugurar el marcador amb 
una rematada de cap, a 
passi del debutant Tito, i 
deu minuts més tard, re-
petia l’acció, aquest cop a 
passi d’Isaac, aconseguint 
el 2-0 amb el que s’arribaria 
al descans.
 A la represa del partit, 
Andreu i Giribet sentenci-
aven l’encontre amb una 
golejada que ha de servir 
per donar moral a l’equip 
de cara a afrontar aquesta 
segona volta, intentant 
sortir de la cua de la clas-
sificació.
 Plantilla i cos tècnic 
saben que no serà fàcil, 
però estant decidits a acon-
seguir-ho. El següent pas 
es intentar guanyar aquest 

a uns dels equips que a 
final de temporada podria 
estar lluitant per evitar el 
descens.
 El partit va començar 
molt bé pels homes de 
Juanjo Tenorio ja que al 
minut 23 de la primera 

Els balaguerins celebrant un dels gols 

19/01/2013

BALAGUER 4
JÚPITER 0

Joel lluitant una de les pilotes en joc 

Propers encontres

27/01/2013 --  11,45 h
Nou Municipal de

Santa Coloma
Gramenet |Balaguer

-------------------------------------
02/02/2013  --  17 h
Camp Municipal de 

Balaguer
Balaguer | Montanyesa

diumenge al camp de la 
Gramenet, abans de rebre, 
el proper dissabte 2 de 
febrer, un altre dels rivals 
directes del Balaguer en la 
part baixa de la classifica-
ció com és la Montanyesa.
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El Balaguer Cristec guanya al Gavà 6-3 
en un partit còmode pels locals

 Important  v ic tòr ia 
l’obtinguda el passat dissabte 
per part del Cristec Balaguer 
després de tres derrotes 
consecutives.
 El Balaguer  recuperava 
per aquest partit fins a 
tres de les set baixes amb 
que comptava la setmana 
passada i això es va notar en 
el joc del locals.
 D’inici el Balaguer 
va imposar un defensa 
pressionant que no deixava 
que el Gavà tingues la 
pilota. La manca de ritme 
i segurament la necessitat 
de sumar punts restaven 
fluïdesa a l’atac dels locals, 
que tot i dominar el partit en 
defensa no acabava de trobar-
se còmode en atac. No va ser 
fins els últims cinc minuts 
de la primera part en que el 
Cristec va trobar el camí del 

Cristec

FUTBOL SALA>> L’equip dirigit per Jaume Canal, 
després de tres derrotes consecutives, es retroben 
amb la victòria, recuperant 3 dels 7 lesionats

seu millor joc i Valero en el 
minut 15 i Raul en el minut 
17 posaven en avantatge de 
2 a 0 als jugadors de Jaume 
Canal.
 En la represa, la solidesa 
defensiva del Balaguer 
tornava a imposar-se a 
l’atac visitant. Tarroja, de 
fort tir, ampliava distàncies 
i semblava que deixava 
tocat un Gavà que limitava 
tot es seu joc ofensiu amb 
rapides transicions. El Gavà 
va sorprendre amb dos gols, 
fet que provocà que en el 

minut 27 hi hagués un 3 a 2 
al marcador.
 Tarroja, després d’una 
sacada de corner, marcava el 
4-2 que donava  tranquilitat. 
Víctor al minut 27 recuperava 
una pilota en defensa i 
marcava des de la seva pròpia 
pista el cinquè gol. Encara es 
veurien en l’últim minut dos 
gols més, un per part del 
Gavà i el sisè del Balaguer i 
tercer de Tarroja en aquest 
partit, gols que el tornen a 
situar com a segon màxim 
golejador de la categoria.

Cristec Balaguer
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El Villart Logístic perd amb el líder, el 
Cartagena, per 2-4 en un gran partit

 El  Balaguer Vil lart 
Logístic no va poder superar 
al vigent campió i actual 
primer classificat de la 
Superdivisió Femenina, el 
UCAM Cartagena, davant el 
que va cedir un meritori 2 a 
4. Aquesta era una derrota 
totalment previsible en 
l’actual panorama del tennis 
taula femení espaNyol.
 En el primer partit Yan 
Lan Li va perdre davant 
Yan Fei Shen per 0 a 3. A 
contiuació Tingting Wang 
guanyava Iulia Necula pel 
mateix resultat de 3 a 0. 
Igualant així el marcador 
general. Fang Zhu també 
s’imposava a Anna Biscarri.
 En el partit de dobles Yan 
Lan Li i Tingting Wang van 
oposar una gran resistència 
a Yanfei Shen i Iulia Necula, 
però van acabar perdent 

CTT Balaguer-UCAM Cartagena

TENNIS TAULA>> Una derrota amb regust de
victòria, ja que les balaguerines van plantar cara al 
millor equip del tennis femení de l’estat espanyol

per 1 a 3. Però el partit de 
la jornada seria el següent 
que enfrontava a l’actual 
jugadora número 2 del 
rànquing espanyol Tingting 
Wang, amb l’actual número 
1 d’aquest rànquing, Yanfei 
Shen, que a més és ara mateix 
la número 1 del rànquing 
europeu i la 15a del rànquing 
mundial. En un dels parits 
més brilllants i espectaculars 
que es recorden al Pavelló 
Molí de l’Esquerrà, Tingting 
es va imposar a Yanfei per 3 
a 1 (11-8, 11-7, 9-11, 11-9). Fins 

i tot al marge del resultat, en 
poques ocasions el públic de 
Balaguer ha pogut assistir en 
directe a un dels espectacles 
esportius de més nivell que 
es pot veure actualment a 
Europa. En el següent partit 
Yan Lan Li va cedir un 1 a 3 
davant Fang Zhu, deixant 
així el resultat final en aquest 
2 a 4. Ara les balaguerines, 
des de la 5a posició, hauran 
d’esperar fins el  26 de gener 
per rebre a les gallegues de 
l’Arteal al Pavelló Molí de 
l’Esquerrà a les 17h.

Tingting Wang
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Bons resultats dels nedadors
balaguerins a la Lliga catalana infantil

ATLETISME>> L’atleta 
Pol Fernández de 16 anys 
va quedar tercer a la Sant 
Silvestre de Lleida en la 
prova de 3 quilòmetres 
i primer de la seva cate-
goria, amb una marca de 
10’57.Corre patrocinat per 
Esports Querol. En el seu 
palmarès cal destacar que 

va ser quart en la prova de 
5 quilòmetres de l’Estany 
d’Ivars i primer de la seva 
categoria ; 44 en la cursa 
del Sant Crist , i 9è de la 
seva categoria; 62 a la 
cursa de l’Indiot i 5è  de 
la seva categoria, i primer 
de la seva categoria a la 
2a Milla de Balaguer.

Pol Fernández, campió de la 
seva categoria a la St Silvestre

Pol Fernández a la cursa de Sant Silvestre 2012

Nedadors del Club Esportiu Natació Balaguer

 Molt bons resultats del 
Club Esportiu Natació Ba-
laguer en la 4a Jornada de 
la Lliga Catalana Infantil i 
aleví disputat aquest cap de 
setmana a la piscina del CN 
Tàrrega.
 En categoria infantil 
tenim que en la prova dels 
200 estils, el primer classifi-
cat fou en Pere Barbosa, en 
els 100 esquena el primer va 
ser l’Arnau Gràcia i rècord 
absolut del club, i en els 
200 braça , el segon lloc 
per en Nil Profitós. També  
han aconseguit la primera 
posició en el relleu de 4x200 
lliures i rècord absolut del 
club. En categoria infantil 
femenina  tenim a la Núria 
Ortiz,  segona en els 200 es-
tils i 3a en els 100 esquena, 
la Emma Garcia 3a en els 200 
estils i en els 200 braça.

NATACIÓ>> La quarta jornada es va disputar a 
la piscina del CN Tàrrega, amb bons resultats pels 
joves nedadors balaguerins que hi van participar
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El pavelló Inpacsa acollirà el XXII
Campionat Territorial de Bàsquet
 El proper dissabte 2 de 
febrer de 2013, tindrà lloc 
al Pavelló Firal de Balaguer 
(antiga INPCASA) durant 
tot el matí de 10h a 14h, el 
XXII Campionat Territorial 
de Bàsquet de la present 
temporada 2012-2013.  
 Aquest campionat està 
organitzat per la Federació 
–ACELL R.T. Lleida amb 
el suport de l’Ajuntament 
de Balaguer, el Consell 
Comarcal de la Noguera, el 
Consell Català de l’Esport, 
la Diputació de Lleida, el 
Club Esportiu l’Estel de Ba-
laguer, la Federació Catala-
na de Bàsquet R.T. Lleida, 
el Club Bàsquet Balaguer, 
la Creu Roja La Noguera 
i amb la col·laboració de 
l’Obra Social “La Caixa” i 
Special Olympics Catalu-
nya. 
 Al Campionat s’espera 
la participació de més 200 
persones amb discapacitat 
intel·lectual de tota la 
província de Lleida, que 
competiran en diferents 
categories en funció de les 
seves capacitats. 
 Les categories de joc 
seran les següents: 
 Competició de Bàsquet 
amb reglament FIBA: dividit 
en tres nivells en funció de 
les capacitats intel·lectuals 
i motrius dels participants, 
en els que diferents equips 
de les terres de Lleida 
lluitaran per ser campions 
de Lleida. 

 Proves individuals i 
adaptades: dividit també 
en tres categories. Els 
participants demostraran 
l e s  s e v e s  h a b i l i t a t s 
individuals amb diferents 
circuits de conducció, 

Cartell del Campionat

 L’equip sènior mascu-
lí del Club Bàsquet Ba-
laguer va perdre davant 
el segon classificat del 
grup segon de la segona 
catalana, el Ripollet A 
per 64-77 en un partit 
emocionant, però que la 
superioritat dels visitants 
va acabar imposant-se al 
final del partit.
 Amb aquesta derrota, 
el Salud Automoció Bala-
guer queda en la novena 
posició de la classifica-
ció, amb 5 victòries i 10 

derrotes, després de les 
15 primeres jornades del 
campionat.
 La propera setmana, 
l’equip inicia la segona 
volta del campionat, re-
bent a casa, al Sabadell 
B, aquest dissabte 27 
de gener, al pavelló poli-
esportiu. El Sabadell es 
penúltim de la classifi-
cació, amb tant sols tres 
victòries.
 D’altra banda, l’equip 
sènior femení va aconse-
guir una important victò-
ria a la pista del Igualada 
B per 41-50. Aquesta victò-
ria col·loca a les balague-
rines en la sisena posició 
de la taula classificatòria 
amb 8 victòries i 6 derro-
tes, a falta d’un partit per 
acabar la primera volta 
del campionat.

L’equip sènior masculí del CB 
Balaguer cau derrotat a casa 
davant el Ripollet A 64-77

Sènior masculí

BÀSQUET>> Hi participaran uns 200 esportistes 
disminuïts psíquics dels diferents clubs i entitats de 
les comarques de Lleida, el dissabte 2 de febrer

BÀSQUET>> L’equip 
acaba la primera volta 
amb 5 victòries i 10 
derrotes, ocupant la 
novena posició

passades i llançaments 
adaptades al bàsquet. 
 Una matinal de bàsquet 
en que s’espera una gran 
assistència de públic al 
pavelló Inpacsa, per animar 
aquests esportistes.
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GROC és una publicació plural i independent. Els articles d’opinió són exclusius dels seus autors que GROC no fa necessàriament seus. 
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sempre que es guardi el degut respecte que mereixen persones i institucions. TOTS el articles d’opinió hauran d’estar signats, amb nom 
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Sant Antoni Abad
C.G.A.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Quan escric aquesta 
col·laboració pel Groc és i 
serà en tot el dia Sant Antoni 
Abat, així doncs és el dia 
17/1/2013. En uns altres 
temps d’aquesta setmana 
se’n deia la dels barbuts, i 
també s’ha de dir que feia 
més fred que ara. Jo recordo 
que anant a escola al carrer 
Miracle, hi havia vegades 
que passàvem pel centre 
del carrer, empedrat que 
estava, per la por de que 
algun caramell format pel 
goteig de la teulada, no ens 
caigués al cap. Els més llargs 
recordo que es formaven 
a l’indret de la notaria del 
Sr. Pijuan. Tot ha canviat, 
ja no hi ha canaleres que 
donin directes al carrer, ni 

empedrats als carrers, i el 
fred no és el que era. Vull 
suposar que tot és per a bé.
 La Confraria de Sant 
A n t o n i  A b a t  c o n t i n u a 
actuant. Avui suavitzada 
per quantitats de sabó mai 
rebuts, i per les ganes de 
treballar d’alguns, certament 
cada dia més escassos, 
davant de la general fugida 
del camp. I  aquest dia 
precisament, vaig poder 
veure les diferents maneres 
de treballar de la policia 
local. Veiem doncs aquesta 
assignatura tan pendent: 
Si vostè és una persona 
normal el multaran per tenir 
el cotxe aparcat havent-
hi senyals de no aparcar 
en tal dia u altre en que la 

Plaça ha de quedar buida. Si 
vostè fos una altra persona 
amb tota una col·lecció de 
denúncies diàries, que de 
segur que no en pagarà cap, 
el vindran a cridar a casa 
i davant del silenci com a 
resposta, es miraran el cotxe, 
se’l tornaran a mirar, donaran 
tombs i retombs fent temps. 
I al final el denunciaran. 
Quan vulgui retirarà el cotxe, 
i aquí pau i demà glòria. 
On arribarà la denúncia? 
El coneix el regidor tota 
aquesta manera d’actuar 
que ja és un historial? Per 
set minuts un agent et pot 
denunciar, amb la seguretat 
segons diuen que avui es 
cobrarà. De veritat? Ni vostè 
ni jo estem preparats per 
poder creure tal afirmació.
 Recordo que fa molts 
anys, quan Balaguer va 
començar a rebre emigrants 
del sur de la península, que 

 En el Ple de l’Ajunta-
ment del proppassat mes de 
desembre amb els vots favo-
rables de l’equip de govern 
de CiU més el del PP, amb 
l’abstenció d’ERC i amb els 
vots en contra del PSC i 
d’ICV  es va aprovar  canviar 
la distribució de l’edificabi-
litat permesa en la parcel·la 
on està situat aquest edifici.
 Fent un petit repàs dels 
antecedents hem de dir que 
fa uns anys, quan va morir 
la usufructuària d’aquesta 
finca, la propietat  -l’ano-
menada Fundació Mar-
garida de Montferrato- va 
començar a desprendre’s 
d’aquest indret de la ciutat 
distorsionant la voluntat del 
testament del Sr. Manuel 
Gramunt que consistia bàsi-
cament, en destinar els seus 
béns a equipaments  i activi-
tats culturals per la ciutat.
 Avui no volem entrar 

Sobre el Xalet Gramunt
Grup Municipal Socialista de Balaguer
----------------------------------------------------------------------------------------------------

a jutjar ni a valorar aquest 
comportament. En el seu 
moment ja es va fer a través 
d’una sensibilitat popular de 
recollida de firmes per sal-
vaguardar aquesta finca de 
l’especulació urbanística, 
promoguda pel Col·lectiu 
Balguera.
 L’Ajuntament, en aquell 
moment, legalment, no po-
dia evitar totalment aquella 
barrabassada. Per fer-ho 
hauria d’haver indemnitzat 
el dret d’edificabilitat, que 
costava una quantitat ina-
sumible per l’Ajuntament 
en aquells moments, i així 
poder declarar tot l’espai 
d’equipament. En el benen-
tès però, que si ho hagués 
fet tampoc n’hauria tingut 
la propietat. L’única solució 
possible i viable fou la que 
es va decidir pels correspo-
nents acords plenaris del 
Consistori i les posteriors 

aprovacions definitives per 
part de la Comissió Provin-
cial d’Urbanisme.
 Aquests acords eren, 
primer declarar Bé Cultural 
d’interès Local (BCIL) l’edi-
fici del xalet amb una àrea 
o àmbit de protecció corres-
ponent, la qual cosa perme-
tria conservar-lo i evitar la 
seva desaparició. I segon, 
salvaguardar el dret legítim 
del propietari de l’edificabi-
litat de la finca traslladant el 
sostre edificable a l’interior 
de la parcel·la preservant,  
tal i com està ara, la fatxada 
de Pere III.
 Ambdues resolucions fo-
ren recorregudes pel propie-
tari al Jutjat Contenciós Ad-
ministratiu. Passat el temps 
corresponent aquests recur-
sos van ser desestimats. Es 
va ratificar doncs, la plena 
legalitat dels acords presos 
per l’Ajuntament i per la 
Comissió Provincial d’Urba-
nisme. A més a més es va 
instar una reclamació pa-
trimonial per la via civil que 
també va ser desestimada.
 Després d’aquestes sen-

es va fer “córrer” de que 
el Franco per aigualir el 
sentiment catalanista ens 
enviava aquell riu de gent 
d’una altra parla. Era com 
una “quinta columna” per 
desfer-nos. Els vam batejar 
com a “xarnegos”. Caminant 
el temps aquella gent van 
demostrar la seva vàlua en 
el treball, i en l’estalvi. Es 
van arrelar, i no vull fer-vos 
memòria que els diumenges 
i festes ells continuaven 
treballant. Amb el temps van 
comprar patis i petits horts, 
i amb una idea de parentiu 
p o t s e r  p e r d u d a  e n t r e 
nosaltres, amb germans i 
cunyats van alçar la seva 
llar. Amb nosaltres ells han 
viscut crisis, i els pitjors 
llocs de treball. No han 
creat cap problema, i s’han 
sentit balaguerins del tot. Els 
seus fills han progressat en 
comparació als seus pares, i 

mai se’ls hi va donar el que 
avui reben d’una forma ben 
absurda i gratuïta tot una 
colla de “camells” i gent de 
malviure sense cap esforç, 
sense donar res a canvi. 
Ens enganyen a nosaltres 
mateixos amb motius que res 
ens solucionen. D’aquesta 
ajuda en diuen solidaritat, i 
sí que ho és en molts casos 
ben merescuda. Però en 
altres i no pocs, es podria 
dir estupidesa. No és cap 
vergonya ésser pobre, o 
passar un mal tràngol, la 
vergonya és trobar-se bé en 
aquesta situació, no treballar 
mai en res, i creure que té un 
dret en que li donin i ajudin, 
sense res a canvi. Per aquell 
suposat dit deute (?) que la 
societat té amb ells, amb 
el nom de “perill d’exclusió 
social”.

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

tències desfavorables a la 
propietat, ara ens trobem 
amb la desagradable sor-
presa, i alhora indignació, 
de veure, tal i com dèiem al 
començament, que es vol 
modificar el Pla de Millora 
Urbana ja aprovat per un 
altre que varia substanci-
alment l’espai edificable. 
Sense modificar els metres 
quadrats de sostre que es-
pot edificar  es proposa tras-
lladar-ne una bona part al 
davant, amb fatxada a Pere 
III. Aquesta nova proposta 
possibilita la construcció 
d’un nou edifici de 7 plantes 
a la part nord de la finca dei-
xant només tres metres de 
separació amb l’edifici pro-
piament dit del xalet.
 Dit d’una altra manera, 
allò que el propietari no va 
poder aconseguir judicial-
ment, ja que legalment no 
tenia cap raó, ara ho vol 
aconseguir per una decisió 
política del Consistori. Es a 
dir l’equip de govern de la 
ciutat ens proposa afavorir 
l’interès privat en detriment 
del públic. I fer-ho trencant 

totalment l’àmbit de protec-
ció física i visual de l’esmen-
tada edificació, declarada 
com dèiem, Bé Cultural 
d’Interès Local.
 Lògicament el nostre 
grup, com ja hem dit, s’hi 
va oposar així com el d’ICV. 
És per això que presentarem 
les al·legacions correspo-
nents perquè en l’aprovació 
provisional puguem deixar 
aquell indret en les mateixes 
condicions urbanístiques 
que tenia fins ara i que es-
tan avalades per la justícia 
ordinària i per l’administra-
tiva. Confiem que els altres 
grups polítics del consistori 
que hi votaren a favor (CiU 
i PP), o que s’abstingueren 
(ERC), prenguin conscièn-
cia en aquest període d’in-
formació pública i rectifi-
quin. Considerem molt greu 
que es vulgui trencar l’acord 
pres ja per l’Ajuntament en 
el seu moment per malbara-
tar ara  l’espai de protecció 
de l’entorn de l’edifici i, el 
que és molt més greu enca-
ra, que això es faci per afa-
vorir l’interès privat.
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L’Àrea de Joventut organitza un mercat de 
productes de segona mà, el 9 de febrer

 L’ajuntament de Bala-
guer, a través de la regido-
ria de Joventut, prepara per 
aquest primer trimestre de 
l’any, un mercat de segona 
mà i un concurs de fotogra-
fia amb mòbil.
 Aquestes dues acti-
vitats estan incloses en 
l’agenda jove dels mesos 
de gener, febrer i març 
(http://www.balaguer.cat/
portal/13/agenda/agen-
da_jove_gen2013.pdf).
 El proper 9 de febrer, 
Lapallavacara acollirà el 
primer mercat de segona 

mà batejat com a “Rastre 
Jove”. 
 L’objectiu d’aquest 
mercat,  és donar una 
possibilitat als joves de 
treure un rendiment a 
aquells objectes, que tot 
i estar en bon estat, ja 
no usen. “Amb aquesta 
activitat incentivem la 
reutilització d’aparells 
electrònics i altre material 
que sovint va a parar a 
la deixalleria o queda 
arraconat a les golfes de 
casa. Així mateix, és una 
oportunitat per a venedors 

i compradors; els primers, 
perquè poden treure un 
profit econòmic d’allò que 
ja no usen, i els segons, pel 
fet d’adquirir un producte 
en un bon estat i a un preu 
assequible per la seva 
butxaca”, ha destacat 
el regidor de l’àrea de 
Joventut de l’Ajuntament 
de Balaguer, Guifré Ricart.
 Les famílies d’objectes 
admesos al mercat de 
productes de segona mà, 
que es farà entre les 10.30 
i les 13.30 hores, del dia 
9 de febrer, són material 
esportiu, material informàtic 
o electrònic, jocs, llibres, 
música, roba, elements de 
decoració o també objectes 
de col·leccionisme.

Activitats pel primer trimestre a Lapallavacara

El mercat de segona mà, o Rastre Jove es farà
durant el matí del 9 de febrer a Lapallavacara

 Dins de la progra-
mació Jove per aquest 
primer trimestre, l’Area 
de Joventut també ha 
organitzat un concurs 
fotogràfic amb mòbil.
 Els interessats en 
participar al concurs 

tenen de termini fins el 
15 de març per presentar 
les seves fotografies via 
Twitter o Facebook de la 
regidoria (BalaguerJove).
 L a  t e m à t i c a  d e l 
concurs  és  l ’edi f ic i 
de Lapallavacara i els 
part ic ipants  podran 
presentar un màxim de 
tres fotografies, sempre 
que estiguin fetes amb el 
mòbil i usant o no filtres 
fotogràfics d’aplicacions 
per a mòbil. El guanyador 
s’endurà una Tablet PC de 
set polzades.

Concurs de fotografies fetes 
amb mòbil organitzat per 
l’Àrea de Joventut

Concurs de fotografies amb mòbil a Lapallavacara

Els interessats en 
participar-hi poden 
presentar les
fotografies fins el 15 
de març
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 L a  F u n d a c i ó 
Margarida de Montferrato 
de Balaguer presenta 
els propers 9 i 10 de 
febrer a les 19:30 hores 
de la tarda i a la sala 
d’actes de l’Ajuntament 
de Balaguer l’obra de 
teatre d’Edward Albee, 
«Historia de un zoo» 
interpretada per Javier 
L a z a r o  i  Fr a n c e s c 
Vilalta. 
 L’ o b r a  r e f l e c t e i x 
el desig de llibertat i 
autenticitat a partir de les 
experiències vitals dels 
dos personatges, Jerry, 
de vida turmentada, 
i  Peter,  que té  una 
existència gris i sense 
emocions. 
 L a  r e l a c i ó  q u e 
m a n t e n e n  e l s  d o s 

Javier Lazaro i Francesc Vilalta 
interpreten “Historia de un 
zoo” d’Edward Albee

Protagonistes de “Historia de un zoo”

Els dies 9 i 10 de
febrer a la Sala
d’Actes de
l’Ajuntament de
Balaguer

personatges en un banc 
de Central Park de la 
ciutat de Nova York, 
punt de trobada de les 
seves converses, va 
desenvolupant-se a partir 
dels descobriments 
més íntims d’ambdós 
personalitats. 
 E l  p r o c é s  d e 
proximitat-distància 
que planteja  Albee 
és un dels punts forts 
d’aquesta obra, dirigida 
per Josep Maria Llobet.

L’oficina del Síndic visita Balaguer per 
rebre les queixes dels seus veïns

 L’oficina del Síndic serà 
a Balaguer el dimarts 29 de 
gener. Membres de l’equip 
del Síndic atendran al casal 
de la ciutat Lapallavacara, 
al carrer pintor Francesc 
Borràs, 19, a totes les per-
sones que vulguin fer con-
sultes o presentar queixes 
contra les administracions 
i les empreses que presten 
serveis d’interès general 
(llum, aigua, gas, etc.). 
 Per demanar visita, 
prèviament cal concertar 
l’entrevista trucant al telèfon 
900 124 124 o enviant un 
correu electrònic a l’adreça 
electrònica sindic@sindic.
cat

Lapallavacara

Les dones d’Almatà organitzen una obra de
teatre en benefici del misioner Rafael de Sivatte
 El  diumenge 27 de 
gener a les 19 h al Teatre 
Municipal, es representarà 
l’obra “La importancia de 
ser Frank” d’Oscar Wilde, a 
càrrec de la companyia de 
Teatre del Tailón de l’Il·lustre 
Col·legi de l’Advocacia de 
Lleida. El preu de l’entrada 
és de 10 € i la recaptació 
anirà destinada al projecte 
“Construyendo sueños” 
del missioner Rafael de 
Sivatte. Un relat de l’alta 
societat fet amb un esperit 
àcid i molt còmic.

Estaran al casal Lapallavacara el proper dimarts 29 
de gener per rebre les queixes o consultes

“La importancia de ser Frank” al Teatre Municipal
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Anuncis breus classificats
TREBALL
----------------------------------
ES DONEN classes 
d’anglès, primària i 
ESO. Raó: 647185846.
----------------------------------
EMPRESA de la zona 
necessita: Conserges. 
S’ofereix formació a 
càrrec de l’empresa 
i contracte/alta a la 
Seguretat Social. Raó: 
649094099.
----------------------------------
PROFESSORA nativa 
dóna classes d’anglès, 
repassos i classes de 
conversa. Opció de 
classes particulars o 
bé, classes per a grups, 
personalitzades se-
gons necessitat. Raó: 
650422582.
----------------------------------

IMMOBLES
----------------------------------
ES LLOGA planta baixa 
al Secà, 3 hab., men-
jador, cuina, garaig, 
jardí, sense mobles. 
Preu: 300 €/mes. Raó: 
616771071-635497446.
----------------------------------
ES LLOGA pis a la zona 
del carrer Urgell. Raó: 
658971005.
------------------------------------

VENDA DE DÚPLEX 
de 105 m2 del 2008 a 
Vallfogona de Bala-
guer. Menjador, cuina, 
2 banys, 3 hab., bal-
có, terrassa (45 m2), 
pàrking, traster. Amb 
electrodomèstics i mo-
bles. Preu: 130.000 € 
amb financiació. Raó: 
679606061.
----------------------------------
ES LLOGA pàrking 
tancat al c/ Sanahu-
ja (davant col·legi 
Carmelites) .  Raó: 
667476172.
----------------------------------
VENDA o LLOGUER de 
pàrquings tancats al c/ 
Jaume Balmes, 11 de 
Balaguer. Raó telèfons: 
629310479-629715431.
----------------------------------
ES LLOGA pisos i dúplex 
a Bellcaire, obra nova. 
Molt econòmic. Raó: 
973450051 (trucar amb 
horari de 9 a 13.30 h).
----------------------------------
LLOGUER pàrkings de 
línia al c/Molí del Comte 
(Pl. Alguer), 45€/mes, 
Avda. Pere III, cant. c/
Cardenal Bell-lloch 
(cotxe petit), 40€/mes. 
Raó telèfon informació: 
699888360.
----------------------------------

OPORTUNITAT, ven-
da de parcel·les aïlla-
des a la millor zona 
de Balaguer, al cos-
tat del col·legi Mon-
troig, 516 m2. Raó: 
676996765.
----------------------------------
LLOGUER/venda de 
pàrquings al c/ Barce-
lona, 72 i c/ St Jaume, 
2. Raó: 676116396.
----------------------------------
ES LLOGA magatzem 
de 21m2 al c/ Sant 
Pere Màrtir, preu 90 
e/mes. Apartaments 
a Camarasa, totalment 
equipats i amb vistes 
al riu. Pàrquing al c/ 
Urgell. Raó telèfon: 
973447752-639920281.
----------------------------------
ES LLOGA pàrkings de 
línia a bon preu, al c/ 
Sant Lluís núm. 44, al 
c/ Portalet (al costat de 
l’Àrea de Guissona), al 
Molí del Comte, núm. 
5.  Raó:  937351718-
676515830.
----------------------------------
BALAGUER: venta i 
lloguer de pisos, d’1, 
2, 3 i 4 hab., amb mo-
bles i sense. Preus de 
lloguer de 250 a 500 €. 
Raó: 670284619.
----------------------------------

ES LLOGA pis Pl. Alguer, 
3 hab., moblat, electro-
domèstics, calf. i ascen-
sor. Raó: 973451371.
----------------------------------
ES LLOGA pis a Ba-
laguer, 2 hab, bany, 
cuina i menjador, 62 
m2, traster, molt cèn-
tric. Nova construcció, 
sense intermediaris. 
Mobles opcional. Raó: 
619742785.
----------------------------------
VENDA DE bungalow 
de 50 m2, a preu de li-
quidació d’exposició. 
Amb gran aïllament, 
totalment equipat. Per 
entrar a viure. Opor-
tunitat 29.900€. Raó: 
973450051.
-----------------------------------
PIS 110 m2 + 30 m2 
terrassa, c/ Barcelona, 
4rt pis. De particular a 
particular, oferim: ven-
da, lloguer o lloguer 
amb opció de compra. 
Raó: 622322408.
-----------------------------------

VARIS
----------------------------------
LEÑAS MORENO, enci-
na, almendro, olivo y ro-
ble. Razón: 622779668.
----------------------------------

VENC taules i cadi-
res de menjador, en 
molt bon estat. Raó: 
973420029.
----------------------------------
COMPRO monedes, 
segells d’Espanya, bit-
llets antics, postals, 
fotos, llibres, publica-
cions, còmics, cromos, 
llibres de Festa Major 
i Fira Balaguer, Grocs 
(100 primers). Qualse-
vol cosa relacionada 
amb Balaguer. Raó 
telèfon: 676803205.
----------------------------------
ES VEN acció Club Ten-
nis. Raó: 676661962.
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
----------------------------------
Per demanar informa-
ció o per posar anuncis 
en aquesta secció de 
breus classificats, po-
deu adreçar-vos a les 
nostres oficines al c/ 
Sant Lluís, 36-38 altell, 
per telèfon al 973448273 
o bé a través del nostre 
web: www.revistagroc.
com o www.grocdigi-
tal.com
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
----------------------------------



23<<S E R V E I S

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

Horari de trens

REHABILITACIÓ DE FAÇANES
Pintura i Decoració

Qualitat i dedicació,
els nostres distintius

Pedro Garanto Fillat
C/ Tàrrega, 51 F •  BALAGUER

Tel. 699 949630

Horari de trens

Horari d’autobusos

Farmàcies de torn de Balaguer

SORT.                  DESTINACIÓ               CALENDARI
06.10                      BARCELONA                              feiners
07.55                                “                                                diari
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
07.10                          LLEIDA              de dill. a div. feiners
07.40                                 “                                           feiners
07.41                                 “                                                diari
07.45                                 “                                           feiners
07.48                                “                    de dill. a div. feiners
07.55                                “                    dima. dimec, 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                                “                                             lectius
14.45                                “                    de dill. a div. feiners
15.15                                “                                            lectius
15.18 “                    de dill. a div. feiners
17.51         “                                                 diari
18.00  “                                                 diari
18.05  “                                                 diari
19.10 “                     de dill. a div. feiners
19.21     “                     diumenges i festius
09.50 SEU D’URGELL                                 diari
16.35    “                                                 diari
12.00      ALBESA                                 dissabte
13.35 SOLSONA            dill., dima., dij., div.
16.35 “                                        divendres
09.50 PONTS                                           diari
13.35 “                      de dill. a div. feiners
16.35 “                                                  diari

SORT.                   DESTINACIÓ              CALENDARI
19.10 PONTS            de dill. a div. feiners
13.37                      ESTERRI D’ÀNEU               diumenge
17.22  “                                                diari
20.07                            “                  dissabte i diumenge
21.21  “                                  de dill. a div.
13.17 AGRAMUNT                             diari
19.47 “                                  de dill. a div.
07.00 ÀGER                                      feiners
13.37 “                                      diumenge
14.00 “                              dime., div., dis.
17.00 “                              dill., dima., dij.
17.22 “                                                 diari
20.07                 “                    dissabte i diumenge
21.21 “                                   de dill. a div.
11.05 LES                                             diari
18.05  “                                                 diari
08.25 ALMENAR         de dill. a div. feiners
15.15 “                     de dill. a div. feiners
12.45 “                                        dissabtes

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  de dill. a div.  feiners
11.10 de dill. a div. feiners
12.30  de dill. a div. feiners
12.50  diumenges i festius
14.10 de dill. a div. feiners
15.00 de dill. a div. feiners
16.00 diari
16.35 diari
18.30 de dill. a div. feiners
19.00 de dill. a div. feiners
19.20 diari
20.00 de dill. a div. feiners
20.35                                                      de dill. a div. feiners 

SORTIDES ARRIBADES
BALAGUER LLEIDA
08.00 (1) 08.30 
14.16  14.46
18.10 18.39
21.05  21.34
BALAGUER LA POBLA
09.39  11.00

SORTIDES ARRIBADES
LLEIDA BALAGUER
07.15 (1) 07.44
09.10  09.39
17.30 17.59
20.30 20.59
LA POBLA BALAGUER
12.56 14.16

(1) Circula de dilluns a divendres feiners.

De les 8 de la tarda del 17 de gener a les 8 de la tarda del 24 de gener SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 24 de gener a les 8 de la tarda del 31 de gener MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 31 de gener a les 8 de la tarda del 7 de febrer ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Farmàcies
ÀGER
AJUNTAMENT                                 973 455004
------------------------------------------------------------------------
ALGERRI
AJUNTAMENT                                 973 426013
------------------------------------------------------------------------
BALAGUER
AJUNTAMENT                                 973 445200
IMPIC                                                  973 446606
URGÈNCIES                                                    112
MOSSOS D’ESQUADRA              973 457700
GUÀRDIA URBANA                       973 450000
CÀRITAS BALAGUER                    973 443320
CONSELL COMARCAL                 973 448933
BOMBERS                                        973 445080
CAP II                          973 446028 / 973 447714
CAP II, DEMANAR VISITES         902 111444
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
JUTJAT N.3                                       973 035900
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 

ES LLOGA
Pàrking tancat
al c/ Sanahuja
(davant col·legi

Carmelites)
Raó:

667 476 172
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