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ASSESSORIA POLO
C/ Barcelona, 80 - BALAGUER
Tel: 973 445 924
- ES LLOGA pis c/ Barcelona, 4 habitacions.
- ES VEN pis al c/ Barcelona, econòmic.
- ES VEN pis al c/ Gregorio Marañon. Econòmic.
- ES VEN dúplex, 140 m2 a estrenar.
- ES VENEN cases adosades a Alguaire.
- ES VEN pis al c/Barcelona, 2 banys, 4 hab.
- ES VENEN xalets al Club Segre, Gerb.
- ES VEN pàrking tancat al c/Dr. Fleming.
- ES VEN local comercial 80 m2, c/ St Josep de Calasanç.

GESTIONEM LA VENDA O LLOGUER
DEL SEU PIS O LOCAL

Edita: DOSSIER P&M, SL
c/ Sant Lluís, 36 altell
Tel. 973 448273 Fax. 973 450311
redaccio@revistagroc.com
info@dossierpm.com
www.revistagroc.com
Imprimeix: Noves Formes Gràfiques,S.A.
Dipòsit legal: LL-81-1987.
Tirada: 6.000 exemplars. Distribució:
gratuïta per les poblacions d’Àger,
Algerri, Balaguer, Bellcaire d’Urgell,
Camarasa, Castelló de Farfanya,
Cubells, Gerb, La Ràpita, La Sentiu,
Les Avellanes, Menàrguens, Montgai,
Os de Balaguer, Sant Llorenç,
Tartareu, Térmens, Vallfogona de B. i
Vilanova de la Sal.
Director: Pedro Pérez. Direcció
Comercial i Administració: Sisco
Alarcón. Equip de Redacció: Joan
Bové, Montse Cercós, David
Marquina, Sisco Alarcón, Pedro
Pérez. Comercial: Lidia Pérez.
Col·laboradors habituals: Josep M.
Simón, CGA, Miquel Trilla, Núria
Arbós i Eva Font.
GROC és una publicació plural i
independent. Els articles d’opinió
són exclusius dels seus autors que
GROC no fa necessàriament seus. En
defensa de la llibertat d’expressió de
la nostra societat, ens comprometem
a acceptar les rèpliques que els
lectors estimin oportunes sempre
que es guardi el degut respecte que
mereixen persones i institucions.
TOTS el articles d’opinió hauran
d’estar signats, amb nom i cognoms,
i aniran acompanyats amb una còpia
del DNI del responsable de l’article i
un telèfon de contacte.

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

------------------------------------------------Coincidint, expressament o no, amb la festa de
la coca, aquell cap de setmana hi va haver també dos
espectacles, al carrer, de cultura popular: el correfocs,
dissabte a la nit; i l’endemà,
la trobada de gegants. Em
sembla molt bé el desplega-

Pas a pas, dia a dia, quinzena a quinzena, la revista
Groc arriba al número 500, després de 21 anys d’estar
present a la major part de les llars de Balaguer i comarca.
500 números plens de records, de notícies, algunes bones,
d’altres de no tant, però que a la fi, reflexen la història de
la nostra ciutat i la nostra comarca dels darrers 20 anys.
El que va començar com una empresa engrescadora,
però no sense dificultats i entrebancs, avui és una eina
informativa que els ciutadans de Balaguer i de bona part
dels pobles de la Noguera, se l’han fet seva. El Groc ja no
és només de l’empresa Dossier, sinó que el GROC és de
tots. De tots aquells que divendres sí, divendres no,
l’esperen per veure aquelles notícies, que pel seu caire,
ja sigui esportiu, social, cultural o d’oci, de proximitat,
no surten a d’altres mitjans informatius més generals.
Aquesta és la funció del GROC: ser el reflex de la societat
noguerenca, que es mou, organitza, treballa, i mostra als
seus veïns aquesta feina feta.
Durant més de vint anys, el GROC ha estat en tots els
esdeveniments que s’han organitzat a la comarca, fentne un bon ressò, amb una tirada que actualment supera
els 6.000 exemplars, que es reparteixen gratuïtament per
Balaguer i per una vintena de pobles de la nostra comarca.
Més de vint anys també de servei al comerç i
l’empresa local, difonent els seus productes a través de
la publicitat. Gràcies a ells, a la seva confiança amb la
revista, ha estat possible, que haguem pogut arribar a
aquest número 500.
Gràcies a tots.

ment publicitari efectuat als
mitjans de comunicació escrits i àudio-visuals, inclosos
TV3 i TV Lleida, per donar a
conèixer una nova edició de
la coca de o amb samfaina.
No cal que reiteri el que vaig
expressar en l’anterior article
sobre la importància de la
denominació
d’origen
d’aquest producte genuí de
Balaguer; però, crec que,
aprofitant l’avinentesa, també es podia fer esment de

les trobades de diables i de
gegants. Vulguem o no són
un reclam per atreure visitants a la nostra ciutat. ¿Qui
pot estar segur que algú que
participa o ve a la mostra
gegantera no es pot quedar
a la tarda per degustar la deliciosa coca d’albergínia i de
pebrot, o a l’inrevés? Estic
convençut que no hi ha motiu de mala intenció, però
dóna la sensació que deixem
o fem les coses a mitges.

4

>> B A L A G U E R

La revista Groc arriba al número 500,
després de 21 anys ininterromputs
Ha estat 500 quinzenes informant dels fets més
importants de Balaguer i comarca

Cinc-cents números de revista Groc

L’any 1987 va sortir el primer número de la revista
Groc, amb la intenció de donar tota la informació possible al municipi de Balaguer,
i la de promocionar el comerç de la nostra ciutat.
Només tres anys després, la informació local i
comarcal va agafar més importància, i la revista es va
expandir arreu de la comarca de la Noguera, distribuintse per una vintena de pobles.
De tot això, han passat
ja 21 anys i 500 números, i la
idea principal d’informar a la
població i la promoció comercial continuen sent els eixos principals

El CEIP La Noguera celebra el V Sopar
Multicultural amb uns setanta plats
El CEIP La Noguera va organitzar, el passat 14 de juny,
el cinquè Sopar multicultural amb la participació de
més de dues-centes persones que van degustar els
prop de 70 plats que els pares i mares de l’escola, procedents dels diferents països d’origen van preparar
per a l’ocasió. Hi havia mostres de cuina catalana, espanyola, romanesa, marroquí,
egípcia, senegalesa, peruana, francesa i italiana.

Diables, música, animació i
escuma per celebrar la
revetlla de Sant joan

Els diables faran el Correfoc al Centre Històric

El proper dilluns 23
de juny, Balaguer es
vestirà de festa per
celebrar, un any més,
el solstici d’estiu
El proper dilluns 23 de
juny, arriba una nova revetlla de Sant Joan a
Balaguer, que s’iniciarà a
les 7 de la tarda, amb l’actuació infantil de La Troca i el bany d’escuma a la

Plaça del Mercadal.
A partir de les 11 de la
nit, el parc de la Transsegre acollirà una cantada d’havaneres, acompanyada de la coca de Sant
Joan, amb el grup Alta
Mar, mentre els Diables
de Balaguer faran un
correfocs pel Centre Històric.
El ball de nit, que començarà passada la mitja nit, correrà a càrrec del
grup Bruixa Express.

Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 973 448 332
Sopar multicultural al CEIP La Noguera de Balaguer

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER
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Més d’un miler de persones participen
a la Fiesta Rociera de Balaguer
La Missa Rociera, i les actuacions musicals al
Pavelló del Molí de l’Esquerrà van centrar una de
les Festes més participatives de Balaguer

L’ambient al pavelló va ser excel·lent

El passat dissabte 7 de
juny, Balaguer va ser la capital del Rocio amb una nova
edició de la Fiesta Rociera
organitzada per la Hermandad Rociera de la Noguera, i
a la que hi van participar prop
d’un miler de balaguerins
que van gaudir amb tots els
actes organitzats per l’ocasió. La pluja i la crescuda del
riu Segre va obligar els organitzadors a canviar l’escenari de la festa, passant del
parc de la Transsegre al Pavelló del Molí de l’Esquerrà.
La Festa va iniciar-se a
mitja tarda, quan la Hermandad Rociera va treure la Verge del Rocio en processó
fins a l’església de Sant
Josep, on va tenir lloc la Missa Rociera, cantada per l’Associació Rociera de Fraga el

Actuació d’un dels grups musicals

Tamboril. Els més joves de
la Hermandad van fer una
Ofrena de flors a la Verge.
Acte seguit la festa es va
traslladar al Pavelló del Molí
de l’Esquerrà on la música,
les tapes i els balls van ser
els autèntics protagonistes.
Amb un excel·lent ambient va obrir les sessions de
música els membres de la
Hermandad Rociera de la

Noguera, que van mostrar
el seu art sobre l’escenari.
Tot seguit va tocar el torn al
Ballet Espanyol Felipe
Garcia de Tarragona, el grup
Rociero Mezcla de Raices de
Reus, el grup de ball de
Pardinyes, i el grup Rociero
el Espirall de Vilafranca del
Penedès.
El grup Zadit va posar el
punt i final a la festa.
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Més de 600 lleidatans nascuts l’any
1958 van fer una trobada a Lleida
El proper 27 es reuneixen els balaguerins del 1958,
per organitzar la trobada local, com cada any

Trobada dels nascuts l’any 1958 a Lleida

El passat dissabte va tenir lloc a la ciutat de Lleida
una trobada amb tots els
nascuts l’any 1958 a nivell de
tota la província.
L’objectiu era aconseguir
un record Guiness amb la
participació de força quantitat de gent assolint la xifra
d’unes 600 persones de les
quals un bon percentatge
eren de la ciutat de Balaguer,
a les quals les va acompanyar l’Alcalde de Balaguer,
Miquel Aguilà.
Els nascuts l’any 1958 de
Balaguer, ha convocat una
reunió pel dia 27 de juny a
les 21h i a la sala d’actes de
l’Ajuntament de Balaguer.

L’Oficina de Turisme ofereix visites
guiades els dimarts i divendres d’estiu
L’Oficina Municipal de
Turisme de Balaguer ofereix
tots els dimarts i divendres
un recorregut turístic per la
ciutat a partir de les 10.00h
del matí.
Aquestes visites culturals pretenen apropar els elements més destacats del
patrimoni històric i artístic
balaguerí. El recorregut turístic també ofereix de forma
opcional visitar el Claustre
de Sant Domènec i el Museu de la Noguera.

La Residència Comtes d’Urgell
celebra la seva particular
Olimpíada esportiva

Detall d’una de les proves esportives

Els passats 11 i 12 de
juny la Residència
Comtes d’Urgell celebrà
la XIIa edició del projecte
«Olimpíada de la Residència Comtes d’Urgell».
El bàsquet, la pesca,
el parxís, el domino o la
cursa de rucs entre
d’altres, van ser alguns
dels esports que es
practicaren
durant
aquests dos dies.
La olimpíada es basa
en un conjunt de proves
físiques adaptades al
grau de dependència de
cadascú, i pretén potenciar l’esperit de superació
personal i generar nous

Les proves esportives
van celebrar-se els
passats dies 11 i 12
de juny a la mateixa
residència
espais de convivència
entre els diferents participants.
Aquesta festa va
acabar el dia 12 de juny
per la tarda amb un berenar popular i amb el lliurament de premis a càrrec
de la regidora, Montse
Serra i també del regidor
d’Esports, Juanjo Tenorio.

- Classes de repàs (Primària, ESO, Batxillerat...)
- Anglès a tots els nivells
- Tècniques d’estudi i de redacció
Visites guiades per Balaguer
-Preparació per a les Proves d’Aptitud per a
l’Accés a la Universitat
(Selectivitat, majors 25 anys)
- Preparació per a les proves d’accés al
Centre de Reforç Escolar
cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior
C/ Barcelona, 36 entresol 1a
GRUPS REDUÏTS
Tel. 973 447911 - BALAGUER
PROFESSORS LLICENCIATS
EINA ESTUDIS 2002, SCP

Consulta
Visites a domicili
Va c u n a c i o n s
Cirurgia
Anàlisis

Tot per l'animal de
companyia !
Pare Sanahuja, 27
Tel. 973 445584
25600 BALAGUER

MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA
MAGIA BLANCA

Aliments i complements

CONSULTAS EN
BALAGUER

Servei de perruqueria

HORAS CONVENIDAS

URGÈNCIES:
Tel. 617 910071

Telf. 679 857 044
Telf. 609 135 472

V. X. ADSUAR
Mercedes-Benz

Agència Oficial

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

C/ Urgell, 89 (Davant Camp de futbol) - Tel. 973 447510-Fax 973 450896 - BALAGUER
REPARACIÓ DE VEHICLES INDUSTRIALS: C/ Joan Maragall, 5 - HOSTAL NOU
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El programa de TV Lleida “A ballar”,
en directe des de Balaguer
Va celebrar-se el passat
dissabte 14 de juny al
Pavelló Molí de l’Esquerrà de Balaguer, davant
de 500 persones
El passat 14 de juny, el
pavelló Molí de l’Esquerrà es
va convertir en un plató de
televisió, amb la gala “A ballar!” de TV Lleida.
A la gala i van participar
una vintena de parelles de
ball, de les quals sis eren de
Balaguer, que van concursar
davant d’unes cinc-centes
persones que hi havia de públic en directe.

Els diners que
s’obtinguin van per a
la investigació de les
malalties derivades
del càncer

Parella guanyadora del Concurs «A Ballar!»

El Jurat, després d’una
llarga deliberació va escollir
sis parelles finalistes, de les
que la parella guanyadora va
ser la formada per Francesc

Diaz i Maria Carmen Sánchez, de Balaguer.
La gala va ser retransmesa en diferit per TV Lleida durant el dia 15 i 16 de juny.

Els centres escolars de Balaguer
celebren la festa de final de curs

Festa del CEIP Balaguer

Sopar espectacle per la lluita
contra el càncer al Consell
Comarcal de la Noguera

El passat cap de setmana, la major part dels centres
escolars de Balaguer van celebrar la seva festa de fi de
curs, amb festivals, festes
infantils i revetlles, amb la
presència de grups d’animació i orquestres de ball.
Els centres que van celebrar la festa, van ser el CEIP
Gaspar de Portolà, CEIP La
Noguera, el CAEP Àngel
Guimerà, el CEIP Balaguer i
el Col·legi Nostra Senyora
del Carme.

L’Associació per la
Lluita contra el Càncer de
la Noguera organitza un
sopar espectacle d’estiu,
que es celebrarà el proper dissabte 28 de juny, a
dos quarts de 10 del vespre, al Claustre del Consell Comarcal de la Noguera.
El sopar consistirà en
un bufet lliure amb un
assortiment variat de
productes típics de

Sopar de l’any passat

Balaguer, que estarà
elaborat per artesans i
també per gastrònoms
que col·laboren en
aquesta vetllada benèfica
i solidària.
Aquesta vetllada,
estarà amenitzada pel
Mag còmic Selvin, que
delectarà a tot el públic
assistent.
El donatiu pel sopar és
de 25 euros per persona i
els tiquets es podran
adquirir a les farmàcies
Claver i March de
Balaguer.
Tos els diners que
s’obtinguin del sopar es
destinaran exclusivament
a la investigació de les
malalties derivades del
càncer.
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El Ple del Consell Comarcal aprova el
Pla Comarcal de Joventut pel 2008

El passat cap de setmana Àger va acollir la
Segona Trobada d’Astrofotògrafs als Observatoris del Montsec.
Hi van participar cent
cinquanta persones, d’arreu de l’estat espanyol.
Durant laTrobada els
astrofotògrafs van realitzar diferents fotografies
de les estrelles, i també

El Pla Comarcal integra
els diferents plans
locals de joventut dels
diferents municipis de la
Noguera
El Ple del Consell Comarcal ha aprovat el Pla Comarcal de Joventut per a l’any
2008.
Aquest Pla té com a finalitat afavorir el desenvolupament de les polítiques de
Joventut locals i comarcals
integrals i de qualitat, coordinades amb els ajuntaments i amb diferents departaments d’altres administra-

del Sol, i a més, van poder participar en les conferències impartides per
reconeguts professionals
internacionals com son
Ignacio de la Cueva,
Antonio Fernández i
Javier Gómez Laina.
L’acte internacional,
va ser presidit pel Delegat
del Govern, Miquel
Pueyo.

Seu del Consell Comarcal

cions, que permetin i desenvolupin l’emancipació i la
participació del jovent, polítiques de Joventut assumibles, i eficaces que esdevin-

guin una eina de suport als
municipis de la comarca, per
poder millorar l’emancipació
i la plena ciutadania dels seus
joves.

“Idees de Pau”, és el tema central de
la Càtedra del Comtat d’Urgell 2008
“Idees de Pau en l’Edat
Mitjana” és el tema central
de la Càtedra d’Estudis Medievals 2008, que se celebrarà del 2 al 4 de juliol a la capital de la Noguera.
La Càtedra comptarà
amb historiadors de les principals universitats espanyoles, portugueses, franceses
i d’Estats Units. El curs serà
inaugurat per Federico
Mayor Zaragoza, president
de la Fundació Cultura de la
Pau.

Segona Trobada Internacional
d’Astrofotògrafs d’Àger

Presentació de la Càtedra 2008

Trobada d’astrofotògrafs a Àger

C O M A R C A <<

La ZER El Jonc participa al projecte
eTwinning amb vàries escoles europees
Els alumnes de Cicle
Mitjà i Cicle Superior de la
ZER El Jonc composta per
les escoles de Vallfogona de
Balaguer, Menàrguens,
Camarasa i La Ràpita estan
participant aquest curs en
un projecte eTwinning, que
consisteix en que alumnes
d’escoles de primària de diferents països europeus
comparteixen informació
sobre ells mateixos, la seva
escola, el seu entorn, les
seves tradicions, el seu país,
… mitjançant presentacions
PPT, dibuixos, fotografies,
emails ... i interactuant entre ells.
Així coneixen diferents
maneres de viure i practiquen l’anglès com a llengua
d’unió, i fent noves amistats.

Curs d’informàtica, organitzat
per l’Ajuntament de Montgai

Titulat amb el nom de “Click on Europe”, té una
durada de sis mesos i els alumnes de les diferents
escoles tenen contacte a través d’internet

Assistents al curs de Montgai

L’ajuntament
de
Montgai i Butsènit, amb
la col·laboració de la de
“JSC“ de les Comarques
de Lleida i l’escola de formació Xavier Soto, ha organitzat un “Curs d’iniciació a la informàtica i a les
noves tecnologies”, un
Alumnes de la ZER EL Jonc

curs obert a totes les edats
hi ha tots els pobles de la
zona, al casal social de la
població de Butsènit.
L’edició d’enguany ha
estat un èxit de participació, i ja es treballa en organitzar més cursos de formació.
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El Monestir de les Franqueses acull
una exposició sobre monestirs Reials
Des del divendres 20 de
juny, el Monestir
cistercenc acollirà la
mostra organitzant
visites guiades, els dies
29 de juny i 6 de juliol

El proper divendres dia
20 de juny a les 19h tindrà
lloc la inauguració de l’exposició «Cister. Monestirs Reials a la Catalunya Nova» al
Monestir de Santa Maria de
les Franqueses de Balaguer.
L’acte de presentació
anirà a càrrec de l’historiador
Prim Bertran, qui oferirà una
visita guiada a tots els assistents; l’acompanyaran l’alcalde de Balaguer, Miquel
Aguilà i el president del Con-

“Estimem els llibres” és un
intercanvi de llibres
El passat 5 de juny va
donar tret de sortida la
nova iniciativa «Estimem
els llibres: llegim» impulsada per l’Associació de
Dones d’Almatà.
Molts lectors i
curiosos es van apropar,
durant la tarda, al carrer
del
Miracle
per

Monestir de les Franqueses

sell Comarcal, Vicent Font.
L’exposició serà gratuïta
i pretén apropar al visitant
l’arquitectura, la cultura i el
turisme de les tres
comarques que configuren
la ruta en un marc
incomparable com es
aquest monestir balaguerí.

L’horari de visita serà, de
dimarts a divendres, de 16h
a 20h i els dissabtes i
diumenges, d’11h a 14h i de
16h a 20h.
Les visites guiades,
seran els diumenges, dies 29
de juny i 6 de juliol de 12h a
13h del migdia.

Estimem els llibres

intercanviar llibres i
revistes de segona mà.
«Estimem els llibres:
llegim» es portarà a terme
tots els dijous, a partir del
mes de juny i fins el darrer
dijous del mes de
setembre, de les 5 a les 8
de la tarda al carrer
Miracle.
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35 famílies participen a la Festa
“Nascuts per llegir” a la Biblioteca
El 14 de juny tingué lloc,
a la Biblioteca Margarida de
Montferrat, la festa “Nascuts
per Llegir”. Aquesta s’inicià
amb la realització de tres tallers simultanis, on infants i
pares, van poder posar en
pràctica les seves habilitats.
Consistien en l’elaboració
d’un pitet personalitzat (adreçat als més petits de 0 a 1
any), la creació d’unes cintes ballarines i unes corones
(per als nens i nenes de 2 a 3
anys) i, el darrer, adreçat als
pares, la fabricació d’un
moneder utilitzant material
reciclat.
A continuació, les més
de trenta-cinc famílies que
van assistir, van poder
gaudir d’un espectacle de
titelles: «Els músics de
Bremen», amb la companyia
Xip Xap.

Festival de l’Escola de Dansa
Montse Miret de Balaguer

Durant tot el matí del passat dissabte 14 de juny,
pares i fills van gaudir d’una sèrie d’activitats i
tallers a la biblioteca Margarida de Montferrat

Festival de Dansa de l’Escola Montse Miret

El passat diumenge 8
de juny la Companyia de
Dansa Montse Miret, va
celebrar el festival de fi de
curs en un Teatre Municipal ple de gom a gom.
Prop de 90 alumnes
d’entre els tres i els
quaranta anys varen ser
Festa Nascuts per llegir

els encarregats d’omplir
l’escenari d’art i color.
L’espectacle va constar
de deu peces de diferents
estils musicals i dancístics com són el clàssic, el
contemporani, el jazzmusical, el funky-hip hop
o la dansa del ventre.
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L’Esglèsia Evangèlica Filadelfia reuneix
vora 800 persones al Teatre Municipal
La Trobada d’esglèsies
evangèliques de Lleida i
Aragó tindrà lloc aquest
divendres i dissabte 20 i
21 de juny a Balaguer
Les Esglèsies Evangèliques Filadelfia de la província de Lleida i part de la comunitat aragonesa, es reuniran aquest cap de setmana a Balaguer, en una Trobada que espera l’assistència
d’unes 800 persones, encapçalades pel President de
l’Esglèsia
Evangèlica
Filadelfia, segons informà
Juan Carlos Giménez, Presi-

Marc Parrot actuarà a
la Plaça del Teatre,
iniciant l’activitat
d’estiu, organitzada
per l’IMPIC

Teatre Municipal de Balaguer

dent de l’Associació Gitana
de Balaguer, i Pastor evangèlic. La Trobada tindrà lloc
tant el divendres i dissabte a
partir de les 7 de la tarda, i

consistirà en diferents conferències, predicaments, testimonis de diferents feligresos de l’esglèsia evangèlica
i càntics.

Balaguer celebra el Dia Mundial de la
Sardana, aquest diumenge 22 de juny
Una Missa amb ofrenes sardanistes, un esmorzar de
germanor i una ballada de sardanes en son els actes

Dia Mundial de la Sardana

Marc Parrot porta el seu disc
“Interferència” a Balaguer, el
proper dissabte, 28 de juny

El proper diumenge 22
de juny, el Santuari del Sant
Crist acollirà una nova edició de la Festa del Dia Mundial de la Sardana, organitzada per la Colla Sardanista
Barres i Escacs de Balaguer.
Els actes del Dia Mundial de la Sardana, s’iniciaran
a partir de les 10 del matí,
amb la celebració d’una Missa al Santuari, amb diferents
ofrenes sardanistes, i es
clouran a partir de les 11 del
matí, amb un esmorzar de
germanor a base de coca de
samfaina, i una ballada de
sardanes, amb la Cobla Juvenil de Solsona, que amenitzarà la diada.

Marc Parrot, també
conegut com «El Chaval
de la Peca» oferirà el
proper dissabte 28 de
juny a les 22 h a la Plaça
del Teatre, un concert
organitzat per l’IMPIC.
D’aquesta manera,
Parrot torna a l’actualitat
discogràfica amb un nou
enregistrament en català
titulat «Interferència». El
cantant utilitza el
concepte d’interferència
com a alteració o

Marc Parrot

modificació del missatge
i això li permet aprofitar
l’atractiu d’allò que és
inesperat.
Aquest concert que
tindrà lloc a la Plaça del
Teatre de Balaguer, és
amb entrada gratuïta i
compta amb el suport del
departament de cultura i
mitjans de comunicació
de la Generalitat de
Catalunya.
El concert d’en Marc
Parrot és l’inici d’una
sèrie d’activitats culturals
que es realitzaran en
aquest mateix espai, la
Plaça del Teatre, al llarg
dels mesos de l’estiu que
tot just comença, amb la
realització de diversos
concerts i un cicle de
cinema històric.

L E C T U R A

La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres
Llocs de memòria dels
catalans
Autor: Albert Balcells
Gènere: Nacionalisme

En aquest volum,
l’historiador Albert Balcells analitza diversos
llocs de memòria dels
catalans, és a dir, espais
o monuments al voltant
dels quals giren rituals
civils de contingut polític. Dedica especial atenció al monument barceloní a Rafael Casanova, al
Fossar de les Moreres i a
la Diada de l’Onze de
Setembre. També passa
revista al Canigó i la seva
flama, Ripoll, Montserrat,
Poblet, el Palau de la
Generalitat, el Palau de la
Música Catalana, l’estadi
del Barça i la senyera.
Obra que ha guanyat el
XXVIII Premi Carles Rahola d’assaig i, arrel de la
polèmica sobre la memòria històrica, es converteix en una obra vigent.

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

Aquesta és la darrera
novel·la de Tracy Chevalier,
autora de “La jove de la
perla”. Aquest cop ens
traslladem al Londres del
1792. La família Kellaway,
després de la mort d’un
dels seus fills, decideix
traslladar-se a viure a la
ciutat de Londres. Viuran
al costat d’un veí molt
peculiar: el poeta William
Blake, qui marcarà la vida
dels dos fills del matrimoni
Jem i Maisie Kellaway, i la
seva nova amiga londinenca Maggie. Willima Blake
es convertirà en un mentor
per als tres joves adolescents. El lector podrà
recórrer
els
barris
londinencs de l’època, les
fàbriques i els barris de
treballadors i podrà
percebre
l’incertesa
política del moment.

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

El maestro de la
inocencia
Autor: Tracy Chevalier
Gènere: Novel·la històrica

Els colors: talk & play
Autor: Edició
Cormosoma 2007
Gènere: Guía didàctica

Nova col·lecció de Les
Tres Bessones Bebès,
aquest cop per iniciar els
més petits en el coneixement de l’anglès. Mentre
jugues i et diverteixes
obrint les seves pàgines
desplegables, aquest entretingut llibre et trasllada
al món dels colors i te’n
diu el seu nom en català i
en anglès. Cada pàgina et
presenta un color i, quan
les despleguis, has de
buscar en els dibuixos
totes aquelles coses que
el comparteixen.
Obre, desplega i...
busca colors! La col·lecció
està formada per dos títols
més: Les formes i Els
números. S’adreça als més
petits de casa perquè el
nivell és molt bàsic i es
tracta de vocabulari molt
senzill.
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El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
Crido des del sol d’un bell terrat amplíssim,
generós i net que avui tinc a l’abast
i crido contra el fum d’enmig del fum
i reprovo la foscor que sovint sotja,
desclosos ja del tot amagatalls
de passions a flor de pell,
de passions soterrades,
de tendres i vives passions.
Crido dintre meu i a tu t’ho dic fluixet,
en el blau més pur de l’espai que m’envolta,
en l’essència estricta de les coses a miques,
no fos que les sentíssim i en féssim mal ús,
oïdes estranyes,
tèrbols ignorants del so de l’aigua,
frivolíssimes ficcions de capritx i buidor,
cançons de benzinera,
tatuatges i pircings marcats a cop calent.
Crido des del pa llencat en plena plaça,
al carrer de tots,
dels vuit-cents milions que encara passen gana,
d’allò que jo sóc amb tu i amb mi mateix,
de la nit més curta, més curta de l’any,
de la seva màgia, de tanta fal·làcia,
de la nit de Sant Joan.
Crido i al crit m’aferro amb traç ben roig,
el roig de la passió, el roig de tanta sang,
el roig de tot l’amor.

ENRIC SERRA (Gerb)

Taxi 6 places útils
SERVEI 24 HORES

Desplaçaments per a grups, comiats de solters, etc...
Possibilitat de pagar amb targeta

Reserves tels. Tels. 973 446 055 - 606 105 223
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El Balaguer fitxa David Capdevila per
dirigir l’equip, la propera temporada
FUTBOL>> Capdevila
tindrà el difícil repte de
substituir Emili Vicente
a la banqueta del primer
equip del Balaguer
El Balaguer ha fitxat al
tècnic David Capdevila per a
que dirigeixi el primer equip
de l’entitat vermella de cara
a la propera temporada.
David Capdevila, de 42
anys, va ser jugador de la
Unió Esportiva Lleida, i del
Club Futbol Balaguer a finals
dels vuitanta i principis dels
90, coincidint com a jugador
amb Emili Vicente i Andreu
Martínez.
Capdevila, que les
darreres temporades ha
entrenat el Juvenil de
l’Atlètic Segre, va entrenar
molts anys el Juvenil A del
Lleida, essent un gran

Antoni Carreño es proclama
sotscampió d’Espanya de
dobles de majors de 70 anys
TENNIS>> Carreño
va proclamar-se
sotscampió d’Espanya
de tennis, en dobles
per majors de 70 anys

David Capdevila amb el president Carles Galiano

coneixedor del futbol base
lleidatà.
Capdevila comptarà
amb el suport de dos homes
de la casa, Toni Menchón
com a segon entrenador i
Andreu Martínez com a
delegat i entrenador de
porters. Com a preparador
físic de l’equip, s’ha
incorporat a l’equip técnic,

El cos tècnic del Balaguer al Camp d’Esports

Ramon Condom, llicenciat
en INEFC.
La tenacitat i el treball
són les dues armes que
Capdevila vol dels seus
jugadors, que començarà a
dirigir a finals de juliol, quan
l’equip començarà a rodar en
la pretemporada 2008-2009.
En aquest sentit, el
técnic
es
mostrava
il·lusionat amb el nou repte
com a tècnic, tot i que és
conscient de la dificultat de
substituïr
algú
tant
carismàtic com Emili
Vicente.
Els tècnics del primer
equip del Balaguer, ja estan
treballant dia a dia
confeccionant la nova
plantilla, que comptarà amb
la base de l’anterior
temporada, a excepció dels
jugadors que han fitxat pel
Lleida, i alguna baixa de
darrera hora.

El tennista balaguerí
Antoni Carreño s’ha proclamat sotscampió d’Espanya de dobles, per majors de 70 anys, fent parella amb Carles Arnó del
Club Tennis La Salut.

Antoni Carreño

Carreño que ja va ser
sotscampió d’Espanya de
dobles la temporada
passada, va participar en
el Campionat estatal a
Madrid entre l’1 i el 8 de
juny, en les modalitats de
dobles i individual, on va
caure en quarts de final.
La final de dobles la
van disputar davant la
parella formada pel
barceloní
Alfredo
Mínguez i el valencià Joan
Piles, perdent per un
ajustat 7-6 i 6-3.

E S P O R T S

<< 15

La Nit de l’Esport 2008 ret homenatge
als millors esportistes de la temporada
La Nit de l’Esport va recordar emotivament al qui
fou el president del Consell Esportiu de la Noguera,
Josep Batalla, que va morir el passat hivern

Els joves esportistes de l’Estel

Unes 500 persones van
participar el passat divendres 13 de juny, al Teatre Municipal de Balaguer, a la vintena edició de la Nit de l’Esport, on es va retre homenatge als esportistes i directius
que més han destacat en cadascun dels seus clubs durant la darrera temporada.
La Nit de l’Esport 2008 va
servir per a que tota la comunitat esportiva de
Balaguer retés un emotiu
homenatge al qui fou President del Consell Esportiu de
la Noguera, Josep Batalla,
que va morir el passat hivern. A la festa hi eren presents la seva dona i els seus
dos fills.
Pe que fa als esportistes
guardonats cal destacar a
l’entrenador del C.F.

Foto de família dels esportistes guardonats

Balaguer les darreres temporades, Emili Vicente, el president del Club Bàsquet
Balaguer, Jordi Ribalta que
deixa la presidència després
de més de deu anys, o els
representants del Club Radical Interesport, Mireia
Santesmases i Marc Casals,
campiona d’Espanya de
Duatló i Campió de
Catalunya júnior de Duatló,

respectivament. També van
rebre un merescut homenatge, les jugadores del Club
Tennis Taula sènior femení
que han quedat segones de
la Divisió d’Honor estatal de
Tennis Taula.
Com cada any, un dels
moments més emotius de
la Festa de l’esport, va ser
l’homenatge als esportistes
de l’Estel.

Zona Riu
Ref. 40243
Pis 90 m2, 4 hab.,
2 banys, seminou.
Ben situat. Preu
impresionant.

Vallfogona
Granja de 1.500 m2,
Serupa (capacitat
30.000 pollastres),
automatitzada
i cooling.

Zona Escola Pia
Ref. 40265
Apartament seminou,
84 m2, 2 hab., tot
exterior, parquet i
moblat. Vine a veure’l!

Països Catalans
Ref. 40251
90 m2, pis d’obra nova,
3 hab., 2 banys, piscina, acabats de qualitat. Vine a veure’l!

Zona Instituts
Ref. 40102
Pis 80 m2, 3 hab.,
2 banys, seminou, calf.
individual a gas.
Bon preu!

Zona Ps. Estació
Ref. 40278
Pis 75 m2, 4 hab.,
bany complert.
Preu: 84.131 e.

Zona Escola Pia
Ref. 40283
Apartament 50 m2
seminou, 1 hab., parquet, tancament d’alumini. Preu Increible!

Zona c/ Urgell
Ref. 40145
70 m2, 3 hab., reformat
i molt lluminós. Per
entrar-hi a viure.
Preu: 120.000 e.

Zona Carmelites
Ref. 40277
115 m2, 4 hab., cuina
office, terra parquet i
gres, portes roure, calf.
ind. Preu: 132.212 e.

Menàrguens
Ref. 40264
Casa de 190 m2, amb 2
vivendes indpents., 3
hab. cada una, reformada. Per entrar-hi!

Ref. 40288
Zona c/ Urgell
Apartament seminou de 55m2,2 habitacions,
amb cuina independent.
Preu: 102.172 e.
Vine a veure’l!
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El Club Futbol Balaguer realitza el seu
Campus del 29 de juny al 5 de juliol
Del 29 de juny al 5 de juliol, les localitats de Rialp i
Sort acolliran el III Tecni
Camp dels Pirineus, de futbol i bàsquet, organitzat pel
Club Futbol Balaguer.
Una cinquantena de
nois i noies d’edats compreses entre els 7 i els 15 anys
passaran una setmana al
Pirineu lleidatà, gaudint de
la pràctica de l’esport, i convivint uns dies de vacances,
a part de practicar ambdós
esports, podran disfrutar
d’altres activitats.
El campus està dirigit
per Juanjo Tenorio, i comptarà amb la presència com a
coordinador del campus de
futbol, al camp de futbol de
Rialp, amb Dani Valls i com
a coordinador del campus de
bàsquet, al pavelló de Sort,
amb Francec Almira.

Demostració d’Arts marcials
al Poliesportiu de Balaguer

Dirigit per Juanjo Tenorio, el campus Tecni Camp
dels Pirineus compta amb la presència de monitors
titulats, tant de futbol com de bàsquet

Un moment de l’espectacle

ARTS MARCIALS>> El
passat dissabte 7 de juny,
el Pavelló Poliesportiu de
Balaguer va acollir una
vetllada demostració
d’arts marcials, organitzada per la Federació Catalana d’Arts Marcials.
Durant tota la tarda,
Campus de futbol 2007 a Rialp

diferents lluitadors de diferents modalitats de lluita van mostrar el seu saber fer sobre el ring
instal·lat sobre la pista del
pavelló poliesportiu, davant d’unes tres-centes
persones que assistiren a
l’acte.

E S P O R T S

El cadet Futbol Sala Carmelites guanya
el campionat de Catalunya escolar
FUTBOL SALA>>El Campionat de Catalunya
escolar es va disputar a Sant Carles de La Ràpita

Cadet del Carmelites de Futbol Sala

El passat 30, 31 de maig i
1 de juny, el cadet masculí
de futbol sala es va proclamar campió de Catalunya
escolar a la final nacional
disputada a Sant Carles de
la Ràpita.
Éls nois de Carmelites
van guanyar a la jornada
inaugural a l’Inter de Reus,
després va empatar contra
l’Escola Estel de Barcelona.
Contra el Tiana de Barcelona Comarques també es
va imposar l’equip balaguerí.
L’única derrota es va produir
contra el Riudellots de
Girona, però aquests van ser
descalificats per incomplir la
normativa de la UCEC.

Els Tres Fogons guanya la final de les
24 Hores de Futbol Sala de Balaguer
FUTBOL SALA>> Els Tres
Fogons va ser el guanyador
sènior de les 24 Hores de Futbol Sala de Balaguer, al imposar-se a la final per un contundent 6-0 davant el Bar
Catalunya. A les semifinals el
Tres Fogons va derrotar a
l’equip Tecmon per 3-1, mentre que el Bar Catalunya va
imposar-se al seu rival per 21. També els escolars i sèniors van disputar una nova
edició de les 24 Hores, durant
tot el cap de setmana.

Els escolars també participaren a les 24 hores
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Balaguer celebra un cap de
setmana de triatló amb un de
muntanya i un d’olímpic

Presentació del Triatló de Balaguer

TRIATLÓ>> S’espera
una participació amb
prop de 150 atletes al
de muntanya i una
vuitantena a l’olímpic
Els dies 21 i 22 de
juny, Balaguer es convertirà en la capital del Triatló
amb la celebració del
Triatló de Muntanya Ciutat de Balaguer el dissabte 21, i el Triatló Olímpic
pedala.cat Balaguer, el
diumenge 22 de juny.
El Triatló de Muntanya
començarà dissabte a les
16,30 h. i consisteix en que
els participants hauran
de fer 750 metres de natació al pantà de Sant

Llorenç, 30 quilòmetres
en BTT fins a Balaguer, i 5
quilòmetres a peu en un
circuit urbà.
El triatló Olímpic, novetat d’enguany i consisteix en una prova de natació de 1.500 metres al
pantà de Sant Llorenç, un
total de 45 quilòmetres en
bicicleta de carretera, i
una cursa de deu quilòmetres a peu. Aquesta
prova començarà a les
10,30 hores del diumenge.
Les proves atlètiques
estan coorganitzades per
la regidoria d’esports de
l’Ajuntament de Balaguer
i el Club esportiu
Pedala.cat, respectivament.
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David Bach aconsegueix una plata i
un bronze al campionat de Catalunya
NATACIÓ>> Bach va participar als Campionats de
Catalunya de natació adaptada, a Sabadell

David Bach

En David Bach del CEN
Balaguer ha aconseguit 2
medalles en el campionat de
Catalunya de natació adaptada celebrat aquest cap de
setmana a les instal·lacions
del C.N. Sabadell.
Durant la jornada de matí
va aconseguir la tercera
posició i medalla de bronze
en la prova dels 50 metres
lliures amb un temps de
32"10 molt a prop dels dos
primers classificats, i en la
jornada de tarda va
aconseguir la medalla de
plata en la prova dels 100
metres lliures amb un temps
de 1’ 14" 37, essent un molt
bon resultat.

Carme Millán fa un excel·lent paper a
la V edició de la Cursa de la cuita al Sol
ATLETISME>> L’atleta balaguerina Carme Millán va
ser cinquena classificada absoluta i primera en categoria master en la Cursa de la
Cuita al Sol celebrada el 7 de
juny a La Vall Farrera.
Aquesta cursa està considerada com la més dura de
les curses de muntanya, ja
que en els 4 quilòmetres de
recorregut, salva un desnivell de 1.700 metres, des de
Areu fins al cim de
Monteixo.

Carme Millán al podi de la Cursa de la cuita al Sol

L’Infantil del C.B. Balaguer
s’imposa al Torneig del
Bàsquet Ateneu Montserrat

Equip Infantil del C.B. Balaguer

BÀSQUET>> Van
arribar a la final amb
el Sant Medir per
38-46, amb un gran
joc d’atac dels locals
Espectacular victòria
dels infantils del Club
Bàsquet Balaguer Bar Pineda en el torneig organitzat pel Bàsquet Ateneu
Montserrat de Barcelona.
Es van enfrontar contra equips com el Sant
Medir, el C.B. Santfeliuenc i el Casp .
El partit més disputat
va ser la semifinal contra
el Casp de Barcelona,
quan faltaven deu segons
els jugadors balaguerins

perdien de 3 punts, moment en que en Joan
Francesc Ruiz va buscar
la línea de 3 punts per
anotar una cistella espectacular acompanyada de
personal d’un jugador
barceloní, el que va donar
pas a un tir lliure, que de
forma magistral el jugador balaguerí va anotar,
donant el accés a la final
del campionat.
La final es va jugar
contra el Sant Medir
equip al que es va guanyar no sense dificultats,
però si exhibint els
jugadors balaguerins un
gran bàsquet en atac i així
essent el resultat final de
38-46, victòria pels
balaguerins.

O P I N I Ó
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GROC és una publicació plura i independent. Els articles d’opinió són exclusius dels seus autors que GROC no fa necessàriament seus. En defensa de la llibertat
d’expressió de la nostra societat, ens comprometem a acceptar les rèpliques que els lectors estimin oportunes sempre que es guardi el degut respecte que mereixen
persones i institucions. TOTS el articles d’opinió hauran d’estar signats, amb nom i cognoms, i aniran acompanyats amb una còpia del DNI del responsable de
l’article i un telèfon de contacte.

Cinc
C.G.A.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.- Com era de preveure i
n’estava quasi segur,
podrem continuar fruïnt de
la vida en aquesta màgica
terra catalana, i ara més...
plujosa. Un cop haguem
oblidat els trens i vaixells
portant aigua. Al conseller
fals i mentider. Als trens de
rodalies. A les companyies
elèctriques, i a la MAT. Sols
ens queda la CHAP i la
CHUP, que encara no
existeixen però que mitjan
Déu i l’Entesa, aviat existiran
amb molts llocs de treball
donats a dit com tots
sabem. D’una forma o altra
s’ha de combatre el “paro” o
la “desaceleración” de
l’economia, o no? I tots
tranquils que no passa res.
Fins i tot, donades les
circumstàncies, Sant Pere
pot cantar.
2.- Una vegada més una
confabulació ens ha portat
una derrota, i hem de pensar
així quan no hem obtingut
la consideració merescuda
al nostre “Chikilicuatre”. La
poca-soltada més gran entre
totes les animalades
cantades i fetes davant de
TV europea, i per tant
guanyadora en conciència.
Tot un exemple de com es
fan i desfan moltes de les
coses “artístiques”. Quan
convé figures d’aquest món
de la faràndula (cançó, cine,
teatre, etc), estan aplaudint
sense vergonya el que la seva
professionalitat hauria de
criticar i oposar-se, només
que fos per una senzilla

honestedat. Però no, estan
callats per no disgustar als
que amb una prodigalitat
excessiva els recolzen. Ben
fet!, faltaria més! Poc
importa si el seu exemple per
la ciutadania és una pura
vergonya, ben allunyada del
pensament socialista, i no
vull dir moralista que tot
govern ha de tenir, al menys
en aparença.
3.- Per una altre costat,
canviant de tema, ja ho deia
al juliol de 2007, que
governar en minoria, no li
costaria gaire al nostre
alcalde. Quan no és un és
l’altre, i quan convé, algú
s’absté i algun altre falta al
ple. Tot en rima assonant, i
en resum, una comanda, un
lloc de treball més del gust
o una possibilitat d’entrar al
govern municipal fan
miracles, on ell es mou com
a peix dintre de l’aigua i pot
anar tirant endavant el que
vulgui.
4.- L’estimada Maleny del
corresponent ministeri, ara
té
una
vertadera
competidora, més jove, més
guapetona i diria amb més
gràcia. Ara la ministra
Bibiana Aído, que per cert
està molt sana, ens ha
comunicat que es formaran
equips per ajudar als que
opten per la violència amb
el sexe contrari, o sigui; quan
un o una veurà que l’explosió
està propera. Pam!! Telèfon
al canto, i ràpidament, amb
un servei de vint-i-quatre
hores, feiners i festius, un

equip de dones de bon
veure calmaran el
“nirviós”, i no cal entrar
en
detalls
dels
“machotes” que deixaran
tranquil·la i planxada a la
senyora que pegui al
marit. “Adios” i bona nit, i
a partir d’aquí, aquells
sers
violents
es
convertiran en “corders”
i “corderes”, que només
desitjaran telefonar al
telèfon de la pau i la
concòrdia.
Davant
d’aquest
dubtós
coneixement de la vida,
l’hem de deixar fer,
aprendrà, nosaltres
podem mirar i no fer el
lluç, i un dia o altre hem
de confiar que vindrà algú
que tindrà coneixement.
5.- En el passat Groc,
m’ha cridat l’atenció
l’article
-denúncia
d’Iniciativa-, no vull tenir
en compte als Verds
perquè els respecto
massa. Fa quasi cent
anys que la cançó és la
mateixa. Vostès deuen
ser els comunistes,
veritat? Per reconèixer
tots els mals del
capitalisme salvatge estic
amb vostès, però en
l’existència de les seves
teories ficades a la
pràctica, com és que van
acabar en un desastre
total en tots els països en
què van manar? I els
bancs no hi eren i els
empresaris menys, i el
treball no s’acabava mai.
Què va passar doncs?

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

Entrevistes Freaks.
Llengua i Morro.
Inyaqui Olarte Vives
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprofitant que hi ha crisi
he sortit a dinar i a sopar de
restaurant més sovint del
que solia. Normalment trio
els racons més discrets dels
locals per romandre invisible
a l’ull humà i així poder
escoltar les converses de les
taules del voltant amb total
impunitat. Actuant d’aquesta manera he pogut constatar un fet; be! La veritat és
que n’he constatat uns
quants, però avui em
centraré només en un: els
catalans, més concretament
els catalanoparlants, som
educadíssims, això, o és que
som uns bledes.
A tall d’exemple, van aquí
uns extractes de converses
que he recollit en locals
diferents i amb diferents
protagonistes. L’escena es
repeteix: uns comensals
catalanoparlants i un cambrer d’origen estranger.
Escena 1) Una parella i
un cambrer.
- Ya saben lo que quieren? –
pregunta el cambrer.
- Sí, de primer voldria una
amanida verda. –respon
confiadament el noi.
- Qué?-demana el cambrer.
- Una a-ma-ni-da ver-da. –li
diu el noi, pausada i
clarament.
El cambrer apunta i sense
aixecar la vista li diu – y de
segundo?
El noi respon amb aplomuna fricandó de vedella.
- Qué?

- Una fricandón de ternera.
Escena 2) Dos matrimonis madurs i un cambrer
de faccions exòtiques.
El cambrer s’adreça als
comensals dient:
- Bona nit. Ja han triat?
Els comensals responen
automàticament en castellà.
Escena 3) Una colla d’adolescents i una cambrera.
- Ya sabeis lo que quereis
para comer? –pregunta la
cambrera.
El portantveu de la colla
respon:
- Elles dos volen una pizza
quatre formatges, ella vol
una pizza de tonyina, jo vull...
- Me lo puedes decir en
castellano? –el talla la
cambrera.
El
noi
s’encongeix
lleument
d’espatlles i canvia d’idioma.
Hi ha més variacions
sobre el tema, però ja veieu
per on va la cosa. A partir
d’aquí un es pregunta vàries
coses: tan esforç els
representa a alguns
cambrers aprendre’s els
plats d’una carta en català?
Tan poca confiança tenim
que, a la que se’ns adreça un
estranger, ja canviem
d’idioma? És responsabilitat
dels cambrers o dels
propietaris, que el personal
no domini un mínim de
l’idioma del país? Quan
deixarà de semblar fantasia
que un cambrer estranger
t’animi dient: - M’ho pots dir
en català.
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El grup Estopa actuarà a Balaguer el
dissabte 2 d’agost, al Camp de Futbol

Els propers dies 11,
12 i 13 de juliol, Balaguer
es torna a vestir de festa
amb la Transsegre musical. Dedicada a la música, la Transsegre 2008,
comptarà novament amb
el màxim d’embarcacions, 275, la majoria de les
quals faran referència a la
música. Aquest any, la
festa començarà diven-

És l’unic concert que
farà a la província de
Lleida de la seva nova
gira, presentant el disc
“ALLENROK”
Estopa torna a la
carretera per presentar el seu
nou disc, “Allenrok”, del qual
ja han venut més de 200.000
còpies (Doble Disc de Platí).
Un total de 45 concerts
en els quals els germans
Muñoz faran el millor directe
en els seus prop de 10 anys
de carrera artística
La primera cita de la Gira
“Allenrok” va ser el 29 de
maig a Múrcia, per acabar
l’11 d’octubre a Saragossa.
Entre mig, Estopa
actuarà a Balaguer, el proper
2 d’agost, al Camp Municipal
d’Esports, en el concert més
gran dels que s’han fet a la

Tot és a punt per una nova
edició de la Transsegre
dres al vespre amb una
actuació musical amb el
grup Antonia Font, a partir de les 23,30 hores.
Dissabte al Parc de la
Transsegre, actuaran els
grups “México Folklórico” acompanyant la barbacoa, i després del
piromusical, actuaran els
grups, “La Loca Histeria”
i “Sexyphonics”.

Estopa actuarà a Balaguer el 2 d’agost

nostra ciutat. Les entrades
pel concert ja estan a la
venda al Tele-Entrada de
Caixa Catalunya, i a diferents
punts de venda de Balaguer,
Mollerussa i Lleida.
“Allenrok” és el cinquè
àlbum d’estudi d’Estopa,
que ha venut més de tres
milions de discs al llarg de
la seva trajectòria. El nou

Cartell anunciador de la gira d’Estopa

àlbum arriba després d’un
llarg període de silenci.
Els germans José i
David Muñoz van anunciar
un descans després de la gira
el 2006 (amb 65 concerts i
mig milió d’espectadors) i
aquest retir temporal ha estat
fructífer. El resultat és
“Allenrok”, un àlbum que,
segons Estopa, “té 12
cançons que són 12 estats
d’ànim diferents”. És el nou
d’un grup que ha sabut crear
una música mestissa que
barreja l’energia i el
sentiment de carrer del rock
amb aires meridionals i
guitarres rumbejades.
Estopa ha sabut crear un
estil i una marca en una
època de la música espanyola per la seva capacitat
de crear una obra única de
gran abast popular i d’ampli
i variat públic simpatitzant
de la seva música.

Transsegre

Centre Mèdic Pere III
Dr. Antoni Santamaria
Ginecologia i obstetricia - Tel. 638 982 728
Visites a hores convingudes

Dr. Jaume Canal
Medicina General - Tel. 607 787 338
Visites dilluns, dimecres i divendres, de 17 a 20 h

Av. Pere III, número 10, entresòl. Balaguer
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El Màgic Xema continua triomfant amb
el seu espectacle de màgia i humor

El properdiumenge 22
de juny, el Club Bonsai
Balaguer omplirà de
Bonsais el Passeig de l’Estació, durant tot el dia,
amb la 17ena Mostra de
Bonsais organitzada pel
Club Bonsai Balaguer.
Per commemorar la

El popular mag i
humorista recorre la
geografia espanyola amb
el seus espectacles
“Portatil varie-TRES” i
“Viatge a Magicolandia”

El Màgic Xema en
aquest 2008 i quart any consecutiu d’èxits presenta “Portàtil Varie-TRES” un homenatge als clàssics espectacles de varietats d’abans
amb un aire modern i avantguardista concorde amb les
exigències del públic dels
nostres dies.
En aquest espectacle intervenen també la cantant i
supervedette Sheila, el
showman, ballarí i cantant

Mostra de Bonsais al Passeig
de l’Estació de Balaguer

Xema

José Maside, i el Ballet
Badeba. A més intervé Xema
amb diverses sortides com
a Humorista, Mag i Presentador. “Portatil Varie-TRES”
té oberta la seva contractació durant tot l’any 2008 i
principis del 2009.
A més el Màgic Xema

realitza també gal·les en
solitari com a humorista,
mag, presentador, actor, o bé
amb el seu espectacle de
teatre de màgia i animació
infantil titulat “Viatge a
Magicolandia”, un espectacle dirigit per als més
menuts.

Mostra de Bonsais

consolidació d’aquesta
mostra, el Club balaguerí
exposarà arbres de categoria nacional i que fins
ara no han estat exposats
en cap mostra anterior.
Els socis han organitzat també pel diumenge
un dinar de germanor.
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BREUS

Anuncis breus classificats
IMMOBLES
------------------------------------------------ES VEN pis 100 m2, any construcció 2005. Tot moblat i
amb mobiliari de disseny.
Electrodomèstics inclosos.
Impecable. Preu: 240.000 e.
Abstenir-se curiosos. Telf:
973448273.
------------------------------------------------APARTAMENT en venda a
Balaguer, 2 hab. Molt cèntric. Trucar al: 607896071.
------------------------------------------------ES LLOGUEN pàrkings a
l’edifici HP Sanahuja, 36. Referència Gestoria Cudós.
Raó: 973450555, Montse.
------------------------------------------------VENDA/LLOGUER de pàrkings tancats al c/ Jaume
Balmes, 11 de Balaguer. Raó:
973446161-629310479.
------------------------------------------------CASA adosada a la Ràpita.
Any construcció 2005. Amb
piscina. Raó: 973448273.
------------------------------------------------ES TRASPASSA pub a Balaguer, llicència de discoteca (hora de tancar les
06:00h), possibilitat de terrassa a l’estiu al Passeig. Preu,
condicions i equipament a
convenir. Telf: 615499021.
------------------------------------------------ES LLOGA local cèntric a
Térmens, 90 m 2. Telèfon:
696570785.
------------------------------------------------ES VEN dúplex nou al c/ Riu
Corb. Telf: 973446011.
------------------------------------------------ES LLOGA local de 150 m2,
amb instal·lacions d’oficines
i magatzem. Totalment condicionat al centre de Balaguer. Telfs: 973446525 609909089.
------------------------------------------------ES LLOGA magatzem de
1.000 m2, PoI. Ind. Camp
Llong. Instal·lació d’aigua i
llum, oficines amb calefacció i a/a, alarma, càmares vigilància, i caixa seguretat.
Raó: 609432684.
------------------------------------------------EN VENTA casa adosada a
l’Hostal Nou. Nova i amb
acabats excel·lents. Telf:
973448273.
-------------------------------------------------

ES LLOGA pis a l’Av. Països
Catalans, moblat. Raó telf:
973450144-699798857.
------------------------------------------------SE ALQUILA pàrking cerrado
en c/St Diego de Califòrnia
y piso en c/ Marc Comas.
Telf: 973447752-639920281.
------------------------------------------------ES LLOGA xalet a la Pineda
(Salou), 3 hab., reformat, per
6 persones, barbacoa, 300
m2 jardí, pàrking, jacuzzi, tot
equipat. Per setmanes i quinzenes, preu a convenir. Telf:
650031586 (Cal Davi).
------------------------------------------------ES VEN apartament nou als
Països Catalans. Telf:
973446011.
------------------------------------------------APARTAMENTO nuevo en
Benasque (Sesué), 6 personas, cocina equipada, lavadora, vitrocerámica, microondas, 2 baños, buhardilla,
calf. gas, TV, DVD, parking,
trastero, WIFI. Incluye ropa
cama y baño. Precio 7 noches, 350 e. Telf: 973449190.
------------------------------------------------ES LLOGA apartament a la
Pineda (Salou), amb vistes
al mar, piscina, pàrking tancat, tot equipat. Per setmanes o quinzenes. Telf:
639330429.
------------------------------------------------ES VEN pàrking tancat al c/
Molí del Comte, xamfrà amb
c/Almatà (amb entrada als
dos carrers). Preu: 21.000 e.
Telf: 615988350.
------------------------------------------------ES TRASPASSA pastisseria
per jubilació a Balaguer, en
ple rendiment al c/St Lluís,
20. Interessats trucar a Josep
Mitjana, 973446283 (pastisseria) i 606630532 (mòbil).
------------------------------------------------PÀRKING gran tancat es lloga al c/Dr. Fleming. Per 69
e/mes. Telf: 973450407.
------------------------------------------------SALOU, alquilo apartamento para 6 pax, zona ajardinada y tranquila. Recinto
privado, parking y piscina.
Cerca de la playa. alquiler por
semanas. Interesados
llamar al tel: 609369537.
-------------------------------------------------

ES TRASPASSA bar-restaurant per jubilació. Pàrking
propi, terrassa, menjador de
60 places. Totalment equipat. Amb funcionament i
permisos en regla. Amb
vivenda. Telf: 600381763.
------------------------------------------------ES LLOGA pis a l’Av. Pere III
amb vistes al riu, 130 m2, 4
hab. dobles, 2 banys, gran
terrassa i 2 galeries tancades.
Impecable. Telf: 609352267.
------------------------------------------------ES VEN hort a la Meó. Interessats trucar al: 629769567.
------------------------------------------------VENDO piso, 155 m2 repartidos en 2 viviendas. Totalmente reformados. Suelo
gres, exteriores aluminio,
puertas de entrada blindadas. Uno con 50 m2, 2 hab.,
comedor con balcón en c/
d’Avall, cocina y baño por
estrenar. Puertas y suelo
nuevo. Precio: 54.100 e (9
millones). El otro con 115 m2,
3 hab., 1 baño, cocina y
comedor con gran balcón y
vistas al rio. Despensa.
Recien pintado. Precio:
84.142 e (14 millones). Telf:
609135472-679857044.
------------------------------------------------SE ALQUILA piso apartamento en playa Hospitalet
de l’Infant (Tarragona), 90m2,
3 hab. dobles, cocina, baño,
terraza, todo equipado. A
200 metros de la playa. Julio,
agosto, setiembre (400e
semana). Telf: 627913891.
------------------------------------------------ES TRASPASSA bar-cafeteria a Balaguer. Interessats
trucar al tel: 669599948.
------------------------------------------------ES LLOGA apartament 60
m2, 2 hab., moblat, amb electrodomèstics, parquet, calefacció, cuina independent,
terrassa 12m2. Construcció
de 3 anys. Preu: 430 e/mes
amb gastos de comunitat
inclosos. Raó telèfon:
615106741.
------------------------------------------------PIS DE LLOGUER al Passeig
de l’Estació, 4 hab., bany i
aseo. Telf: 634208883 (trucar
per les nits).
-------------------------------------------------

ES LLOGA apartament a
Salou per setmanes, a primera línia de mar, capacitat
per 4 persones, amb piscina
i zona ajardinada. Disponibilitat última setmana de juliol i les dos primeres d’agost.
Tel: 662358939.
------------------------------------------------DE PARTICULAR a particular, vendo piso 90 m2, 3 hab.,
2 baños completos, cocina
con electrodomésticos, galeria, gran comedor, muy
luminoso. El precio lo pone
usted. Razón: 691790259.
------------------------------------------------TREBALL
------------------------------------------------EMPRESA DE SERVEIS precisa personal amb coneixements d’electrònica o electricitat, amb carnet de
conduir. Raó: 973446395.
------------------------------------------------S’OFEREIX noia per planxar
a domicili. Telf: 661245578.
------------------------------------------------EMPRESA DE SERVEIS necessita aprenent, amb coneixements elèctrics teòrics,
ESO aprovada (no cal experiència). Portar C.V. i foto al
moment de l’entrevista. Telf:
973447268 (demanar per Loli
o Xavier).
------------------------------------------------SE PRECISA mujer interna
(mayor de 30 años), para
cuidar un matrimonio
mayor. Urgente. Razón telf:
973446131.
------------------------------------------------ES DONEN classes d’anglès
de primària i ESO. Telf:
973445126.
-------------------------------------------------

EMPRESA de serveis precisa granges de porcs per engreix. Raó tels: 607920608677408502.
------------------------------------------------SE OFRECE mujer con
posibilidad de ser interna,
para cuidar gente mayor o
niños. Telf: 638275517.
------------------------------------------------VARIS
------------------------------------------------ESQUIZOFRÈNIA i altres
TMS: transtorns bipolar, depressiu, de personalitat, agorafòbia. Informació i suport
familiar. Inserció laboral.
Associació Salut Mental
Noguera-Balaguer. Tels:
973221019-610260221, web:
www.salutmentalponent.com,
associacio@salutmentalponent.com
------------------------------------------------REFORMES i rehabilitacions
de pisos, apartaments i xalets. Raó telèfon: 651911369.
------------------------------------------------ES TRASPASSA llicència de
taxi de Balaguer. Raó:
606105223-973446055.
------------------------------------------------¿TIENE PROBLEMAS para
pagar sus deudas? ¿Ahogado por sus pagos? ¿Necesita pagar menos cada mes?
¡Déjenos ayudarle! Total
confidencialidad. Llamenos
al 600402319 o 973449314.
------------------------------------------------VEHICLE elèctric per a
minusvàlids (marca Susuki).
Seminou, en perfecte estat.
Telf: 973445193 (trucar pel
matí fins les 16.00 h).
-------------------------------------------------

OCASIÓ
EN VENDA
casa adosada NOVA a l’Hostal Nou.

EN VENDA
casa adosada a la Ràpita, amb piscina.
Raó tel. 973 448 273
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Telèfons útils
ÀGER
AJUNTAMENT

973 455004

BALAGUER
AJUNTAMENT
973 445200
MOSSOS (URGÈNCIES)
088
MOSSOS D’ESQUADRA
973 457700
GUÀRDIA URBANA
973 450000
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
QUINTA SALUT L'ALIANÇA
973 447513
CENTRE MEDIC
DE RECONEIXEMENTS
973 448113
CREU ROJA
973 445796
RENFE
973 445503
ALSINA GRAELLS
973 445476
TAXIS PÚBLICS
973 445022
CORREUS
973 445826
JUTJAT N.1
973 451353 / 973 451383
JUTJAT N.2
973 451162 / 973 451287
SALA DE PROCURADORS
973 451177
DESPATX PARROQUIAL
973 445342
ESGLÈSIA EVANGÈLICA
PENTECOSTAL
973 445996
FUNERARIA SANT JOSEP
973 449044
973 445786 - 629 447113 -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

Farmàcies

CUBELLS
AJUNTAMENT
973 459005
-------------------------------------------------------------------------GERB
AJUNTAMENT
973 446099
-------------------------------------------------------------------------LA RÀPITA
TELÈFON PÚBLIC
973 445018
-------------------------------------------------------------------------MONTGAI
AJUNTAMENT
973 430005
METGE
973 430107
-------------------------------------------------------------------------MENÀRGUENS
AJUNTAMENT
973 180205
-------------------------------------------------------------------------TÉRMENS
AJUNTAMENT
973 180010 / 973 180041
CASA DEL METGE
973 180213
-------------------------------------------------------------------------OS DE BALAGUER
AJUNTAMENT
973 438004
METGE
973 438003
A.T.S.
973 438062
ESCOLES
973 438061
RESIDÈNCIA
973 438169
-------------------------------------------------------------------------SANT LLORENÇ
TELÈFON PÚBLIC
973 420003
-------------------------------------------------------------------------LA SENTIU
AJUNTAMENT
973 424005
CASA DEL METGE
973 424058
-------------------------------------------------------------------------LES AVELLANES
AJUNTAMENT
973 454004
-------------------------------------------------------------------------VALLFOGONA DE BALAGUER
AJUNTAMENT
973 432008
CASA DEL METGE
973 432055

ÀGER
F. JOSA - C/ La Font, s/n 973455060
---------------------------------------------------------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 973425051
---------------------------------------------------------LES AVELLANES
RÚBIES PRAT, NÚRIA
607191367
---------------------------------------------------------MONTGAI
PERE SOLANS
973430110
---------------------------------------------------------OS DE BALAGUER
RÚBIES PRAT, NÚRIA
973438136
---------------------------------------------------------VALLFOGONA DE BALAGUER
AIGUABELLA ALENTA, G.973432151

Farmàcies de torn de Balaguer
De les 8 de la tarda del 19 de juny
a les 8 de la tarda del 26 de juny
SALA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 26 de juny
a les 8 de la tarda del 30 de juny
MARCH
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 30 de juny
a les 8 de la tarda del 10 de juliol
SALA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REHABILITACIÓ DE FAÇANES

Horari de trens
SORTIDES
BALAGUER
06.30 (1)
08.00
09.45
12.25
14.16 (4)
16.00
18.30
19.25 (4)

ARRIBADES
LLEIDA
06.59
08.30
10.14
12.54
14.46
16.29
18.59
19.55

BALAGUER
09.34 (3)
14.19 (3)
20.59

LA POBLA
10.55
15.40
22.20

SORTIDES
LLEIDA
06.00 (1)(2)
07.15
09.05 (3)
11.45
13.45 (3)
15.15
17.50
20.30
LLEIDA
06.40
12.56 (4)
18.05 (4)

ARRIBADES
BALAGUER
06.23
07.44
09.34
12.14
14.19
15.44
18.19
20.59
LA POBLA
08.00
14.16
19.25

(1) Només circula de dilluns a divendres feiners.
(2) Tren directe entre Lleida i Balaguer.
(3) Enllaç amb el servei per carretera des de La Pobla de Segur fins a Sort. (Sortides
de la Pobla de Segur: 11.05 h i 15.50 h - Arribades a Sort: 11.35 h i 16.20 h).
(4) Enllaç amb el servei per carretera des de Sort fins a la Pobla de Segur. (Sortides
des de Sort: 12.10 h i 17.20 h - Arribades a la Pobla de Segur: 12.40 h i 17.50 h).

Horari d’autobusos
SORT.
DESTINACIÓ
CALENDARI
06.10
BARCELONA
feiners
07.40
“
diari
07.55
“
diari
18.58
"
diumenges
07.30
TÀRREGA
feiners
12.00
"
feiners
15.00
"
de dill. a div. feiners
19.30
"
feiners
07.48
LLEIDA
feiners
07.51
"
feiners
08.00
"
feiners
09.15
“
feiners
10.45
“
diumenges
13.30
"
calendari escolar
15.18
“
de dill. a div. feiners
18.05
LLEIDA
diari
09.50 SEU D'UR-PUIGERDÀ
diari
16.35
"
diari
13.35
SOLSONA dill,dima,dij,div. feiners
13.35
PONTS
de dill. a div. feiners
19.50
PONTS
de dill. a div. feiners

SORT.
17.21
13.17
19.47
14.00

DESTINACIÓ
CALENDARI
ESTERRI D'ÀNEU
feiners
AGRAMUNT
feiners
AGRAMUNT de dill. a div. feiners
ÀGER
feiners excepte
dill., dmart. i dij. calen. escolar
17.00
" dill., dmart. i dij. calen. escolar
17.50
LES
Diari
18.05
“
Diari
SORT. LLEIDA-BALAGUER
CALENDARI
09.15
diari
11.00
feiners
12.30
feiners
13.00
de dill. a div. feiners
15.00
calendari escolar
16.00
diari
16.45
feiners
18.30
calendari escolar
19.00
de dill. a div. feiners

Jacint Verdaguer, 19 baix. - BALAGUER

Pintura i Decoració

Tel. 973 447958
Qualitat i dedicació,
els nostres distintius

COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS

Pedro Garanto Fillat
C/ Tàrrega, 51 F • BALAGUER
Tel. 699 949630

ES VEN SOLAR PER FER 4 CASES ADOSSADES.
El solar està net i no té cap càrrec financer. El preu inclou:
- Projecte bàsic d’execució i plànols
- Projecte de telecomunicacions
- Projecte de seguretat i salut
- Fiances per a voreres i residus
- Llicència d’obres

Parquet natural i laminat
Tarima interior i exterior
Sostres, pèrgoles ...

NETEJA DE VIDRES, EDIFICIS, BANCS,
OFICINES, COL.LEGIS, LOCALS
COMERCIALS, NETEGES FI D'OBRA.

C/ Gaspar de Portolà, 1 - BALAGUER
a/e: parquetsesets@telefonica.net
Fax 973 449 997 Mòbil 687 449 890

C/ Almatà, 2 - 25680 HOSTAL NOU

Informació: 660 792 237

Tels. 973 451064 - 639 160541

Molt bona repercussió!!
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
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