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Què en penseu?...

El proper diumenge 7 de juny, tots els ciutadans majors
de 18 anys, estan cridats a les urnes, aquest cop, per decidir
quins seran els nostres representants al Parlament Europeu.
Totes les enquestes mostren un baix interès de la població
per aquests comicis. Segurament la llunyania del parlament
europeu, la poca informació que ens arriba de la seva tasca
parlamentària i la poca fe que els ciutadans tenim amb la
classe política, són algunes de les causes d’aquesta desídia
col·lectiva en vers aquestes eleccions continentals.

És cert que com més propera és l’administració, més
interès genera entre els ciutadans. Les eleccions municipals
i autonòmiques són les que acostuma haver-hi més
participació.

Però cal fer una reflexió sobre les eleccions europees, i
el Parlament de Bruseles. Cada cop són més les lleis,
ordres, i serveis, que en depenen i per tant, segurament
ens afecta més a la nostra vida quotidiana del que realment
ens pensem. La política agrària sense anar més lluny, ens
ve, en gran part, marcada per les decisions de Bruseles, i
aquesta sí que ens afecta de ple, a les nostres comarques,
dedicades en gran part a l’agricultura i ramaderia, i a la
industria agroalimentària.

D’altra banda, també cal donar gran part de culpa de la
desídia dels ciutadans, als diferents partits polítics que
«competeixen» en aquestes eleccions, ja que s’han
preocupat més de posar-nos la por al cos del perill que hi
ha de que guanyin els contraris, que d’explicar-nos quines
són les polítiques que proposen per gestionar l’Europa de
la segona dècada del segle XXI.

Eleccions europees

Josep M. Simon i Auberni
-------------------------------------------------

Em pregunto per què
molts dels fets que ocorren
a la nostra ciutat no surten
a la premsa. A la majoria de
capitals de comarca, la cosa
no funciona d’igual manera.
Sols cal agafar aquests dia-
ris gratuïts i comprovar com
són capaços, diàriament,
d’elevar a categoria de notí-
cia tot tipus d’esdeveni-
ment. La resposta pot ser
molt senzilla: o som molt hu-

mils, per no dir reservats,
perquè considerem no ne-
cessari que tothom s’assa-
benti del que es fa –cosa
inversemblant en el món
dels polítics actuals - o el ga-
binet municipal de premsa
o a qui se li encarregui aques-
ta funció no doni l’abast, si-
gui per la munió d’actes o
de tasques encomanades.
Cal valorar una altra possibi-
litat: publicar notícies pot
tenir un cost econòmic. És
per això que alguns ajunta-
ments tenen una partida

pressupostària per a publi-
citat. I aprofundint en el
tema, no seria més efectiu
que l’agenda cultural, els ba-
laguerins, la poguéssim te-
nir a les llars a partir del pri-
mer dia del mes? Més d’un
cop la rebem quan ja ha pas-
sat, pel cap baix, una setma-
na. D’aquesta manera  es
perd assistència a actes pro-
gramats.

-------------------------------------------------
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El passat dissabte 23
de maig va cel·lebrar-se la
3a trobada de percussió
a Balaguer, organitzada
pel grup local Bandelpal.

La Trobada va reunir
unes 110 persones, de di-
ferents colles de percus-
sió (Bombollers, Band-
sambant, Esgarriats, Ta-
bals mal llamp, Band-
tokades, Esporrets, Pro-
tons i  Un dos tres kuà).

Durant el matí, els
participants van assitir a
una master class, dirigida

per Oriol Mestres i Marcel
Suriach (del grup
Percudium) i els profes-
sors de les diferents
colles: Cidao Trindade,
Xesco Grau i Ricard Grau.

La festa va continuar
amb un dinar de
germanor de tots els
participants a la Trobada,
i  una rua que va sortir de
l’Avinguda dels Països
Catalans i va passar pel
Pont Nou, fins arribar a la
Plaça del Mercadal, on
una sorollosa traca a
càrrec dels Diables de
Balaguer, va posar punt i
final a la Trobada de grups
de percussió de carrer , de
Balaguer.

El grup Bandelpal va
actuar també diumenge
dia 24, a la Festa de la
coca.

Balaguer va acollir, el passat

dissabte la 3a Trobada de

Grups de Percussió de carrer

Trobada de grups de percussió

110 membres de
diferents grups
musicals van assisitir
a la master class i a
la rua per Balaguer

Dos mil persones degusten la coca de
samfaina a la Plaça del Mercadal

Més de 2.000 racions de
coca de samfaina es varen
repartir el passat diumenge
24 de maig, a la XIII Festa de
la Coca que, un any més, es
va celebrar a la ciutat de
Balaguer.

Els forners locals varen
ser els encarregats d’ela-
borar aquesta gran coca de
60 metres de llargada per 80
centímetres d’amplada i
portar-la fins la plaça del
Mercadal, on un any més
multitud de visitants ja
esperaven poder assaborir-
la amb els vora 500 litres de
el ja tradicional “Cocktail de
fruites del Mercadal”.

El toc festiu va anar a
càrrec del grup local de
percussió Bandelpal, que
van fer les delícies de grans i
petits mentre es degustava
l’ex-quisida coca de recapte,
la més llarga del món,
exposada al bell mig de la
Plaça del Mercadal de
Balaguer.

L’Alcalde de Balaguer,

Concurs de coques de recapte

Miquel Aguilà, acompanyat
de la vice-presidenta
executiu de l’Impic, Mar
Roldan i pel President de
l’Assocació Gastronòmica
del Comtat d’Urgell, Josep
Maria Morell, va ser
l’encarregat de fer el primer
tall de coca i donar el tret de
sortida a una de les festes
més emblemàtiques i
simpàtiques de la ciutat.

Cal destacar que durant
la popular Festa de la Coca,
els més de dos mil
participants van poder
gaudir de l’actuació del
cantautor Narcís Perich i la
Banda de la Bona Sort, un
grup de musica folk-pop que
s’està presentant arreu de
Catalunya, sota la gira “Per
les places i carrers”.

Una desena participants
van presentar les seves
coques  al concurs de
coques de recapte.

Festa de la coca al Mercadal

La Festa va estar
amenitzada pel grup
Bandelpal i pel cantant
Narcís Perich i la Banda
de la bona Sort
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La Consellera Carme Capdevila
inaugura l’Oficina Jove de la Noguera

La consellera d’Acció
Social i Ciutadania, Carme
Capdevila, va inaugurar
l’Oficina Jove de la Noguera.
La nova oficina dóna servei
personalitzat als més de
7.000 joves de la comarca
d’entre 14 i 35 anys.

L’Oficina Jove, que
s’integrarà en la futura Xarxa
Nacional per a l’Eman-
cipació Juvenil, oferirà
diversos serveis en una
finestra única: borsa jove
d’habitatge, oficina jove de
treball, punt d’informació
juvenil i assessoraments en
matèria legal i de salut.

L’Oficina s’ubica a la
planta baixa de l’edifici
municipal de la Carretera de
Camarasa, 7 i està dotada
amb un dinamitzador i un
informador juvenil, un tècnic
del servei laboral, un tècnic

La nova Oficina Jove estarà gestionada conjuntament

pel Consell Comarcal i l’Ajuntament de Balaguer

El passat diumenge
va tenir lloc a la ciutat de
Balaguer i organitzat per
la Hermandad  Rociera de
la Noguera, la tercera
romeria portant la verge
del Rocío des de
Balaguer fins una torre
situada al terme de

Castelló de Farfanya amb
gran èxit de participació.

En arribar a lloc va
començar la festa
pròpiament dita amb
actuacions de diferents
animadors així com
l’actuació del grup Aires
del Sur de la Hermandad.

Centenars de persones a la

romeria de la Verge del Rocio

Hermandad Rociera de Balaguer

Inauguració de l’Oficina Jove de la Noguera

per a la Borsa Jove
d’Habitatge i quatre tècnics
que assistiran tota la
comarca.

L’Oficina Jove és el
cinquè equipament d’aques-
tes característiques a
Catalunya.
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Centre Mèdic Pere III

Av. Pere III, número 10, entresòl. Balaguer

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

Centre Mèdic Pere III

Av. Pere III, número 10, entresòl. Balaguer

Dr. Antoni Santamaria
Ginecologia i obstetricia - Tel. 666 153307
Visites dimecres matí a hores convingudes

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

Lliuren diplomes als immigrants que
han conegut l’entorn de Balaguer

Com ja es ve realitzant en
els darrers any l’Àrea
d’Immigració de l’Ajun-
tament de Balaguer ha
coordinat un seguit de
sessions informatives sobre
el coneixement i el funcio-
nament dels diferents àmbits
que hi ha a Balaguer.

D’aquesta manera els
assistents originaris de
diferents països subsa-

harians han pogut conèixer
el funcionament dels àmbits
de la societat i realitzar
qualsevol consulta ja que a
part del professional que

Lliurament de diplomes

impartia la sessió es
disposava d’un servei de
traducció.

Una setantena d’immi-
grants van rebre els diplomes.

Més de 230 persones
donen sang a la Marató

Dues-centes trenta-qua-
tre persones es van acostar
a la Sala d’Exposicions de
l’Ajuntament de Balaguer
per donar sang durant la
Marató de Donació de Sang
celebrada aquest passat dis-
sabte 16 de maig.

D’aquestes 234 donaci-
ons, 211 es van fer efectives
i la resta,  23 en total, varen
ser oferiments de persones
que en aquell moment no
varen poder donar sang.

S’ha de ressaltar les setze
persones que no havien
donat mai sang es van iniciar
en la donació en aquesta
mateixa Marató. És molt
d’agrair com entitats i
particulars van col·laborar
solidàriament en la difusió
d’aquesta Mara-tó.

També cal destacar que
aquesta campanya ha fet
augmentar els baixos índex
de sang existents al Banc de
Sang i Teixits.

Durant les sessions
informatives, els
immigrants subsaharians
han conegut l’entorn de
Balaguer

La regidoria de sanitat
de l’Ajuntament de Bala-
guer i el CAP de Balaguer
coordinen juntament
aquesta nova activitat
per  conscienciar a la
població dels efectes  que
produeix el tabac en la
nostra salut i està
promoguda des del
Departament de Salut de
la Generalitat de Cata-
lunya.

A partir del dia 25 de
maig i fins el dia 31
Balaguer s’acull a la X

Setmana sense fum, amb
l’eslògan «La vida sense
fum té més bon gust»
amb l’objectiu d’acon-
seguir que la gent deixi de
fumar o si més no de
conscienciar a la variada
població dels riscos i
perills que comporta a
part de ser fumador, viure
en un espai amb fum.

La idea global és
difondre aquest eslògan
amb una campanya
cartellística per la
població, llençar unes
falques publicitàries per
l’emissora local i divulgar
una xerrada informativa
del Programa d’ajut al
fumador del CAP de
Balaguer que forma part
de la Unitat del tabac,
unitat específica que ja fa
anys que funciona al CAP.

L’Ajuntament i el CAP

coordinen la “Setmana sense

fum” del 25 al 31 de maig

Setmana sense fum

Una campanya que vol
conscienciar a la
població sobre els
efectes del tabac en
la nostra salut

Marató de sang
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Consulta

Visites a domicili

Vacunacions

Ci ru rg ia

Anàlis is

Aliments i complements

Servei de perruqueria

Pare Sanahuja, 27
Tel. 973 445584
25600 BALAGUER

URGÈNCIES:

Tel. 617 910071

Tot per l'animal de
companyia !

Uns 20 alumnes
d’ESO de l’IES Ciutat de
Balaguer, acompanyats
de quatre professors, van
fer una sortida a l’Esplu-
ga de Francolí el passat
dia 14 de maig.

La primera vegada que
aquest Centre Escolar va
visitar l’Espluga va ser
l’any 1999, i aquesta és la
segona vegada que els
professors del Centre han
escollit les activitats
escolars que ofereix
l’Espluga de Francolí per
fer una excursió

d’aprenentatge.
Tots en un sol grup

van visitar les Coves de
l’Espluga, les setenes més
llargues del món
formades en conglo-
merats, on van descobrir
l’evolució humana des del
Paleolític fins l’actualitat a
través de recursos
didàctics  com àudio
visuals, dibuixos, gràfics
i diorames.

L’escola va seguir amb
la sortida, fent una visita
al Museu del Vi, al Celler
Cooperatiu de l’Espluga
de Francolí. La visita va
transcórrer per l’interior
de l’edifici d’estil moder-
nista on els alumnes van
conèixer la història del
cultiu de la vinya, les
diverses varietats de raïm
i l’elaboració del  vi i el
cava.

20 alumnes del IES Ciutat de

Balaguer visiten la població

de l’Espluga de Francolí

Alumnes de l’IES Ciutat de Balaguer

Durant la visita van
veure les coves de
l’Espluga i el Museu
del Vi al Celler
Cooperatiu

El Servei Educatiu de la Noguera
organitza la Setmana de l’Astronomia

En motiu de l’Any Inter-
nacional de l’Astronomia, el
Servei Educatiu de la Nogue-
ra i el Grup de Mestres de la
Noguera van organitzar, del
18 al 22 de maig, un seguit
d’activitats relacionades
amb aquest àmbit. Hi hagué
un total de 48 mestres i pro-
fessors de la comarca ins-
crits en el curs.

El dilluns, dia 18, va tenir
lloc una conferència amb el
títol de «Fills de les
estrelles». El dimarts, dia 19,
va tenir lloc una segona
conferència sota el títol de
«Cossos menors del
sistema solar: cometes i
asteroides».Setmana de l’Astronomia

Uns 400 alumnes dels centres escolars
de Balaguer a la Diada Olímpica

El passat 15 de maig, uns
400 alumnes de cinquè i sisè
de Primària dels diferents
centres educatius de
Balaguer, van participar en la
Diada Olímpica, coorga-
nitzada per la regidoria d’Es-
ports de l’Ajuntament,
l’Impic i el Servei Educatiu
de la Noguera, dins del Pla
Municipal de Dinàmica Edu-
cativa.

El proper divendres 29,
tocarà el torn als alumnes de
primer i segon d’ESO.

Durant la setmana es van realitzar diferents
activitats al Centre Astronòmic del Montsec

Diada Olímpica

pis dúplex a
l’Av. Països Catalans,

150m2+terrassa+cuarto de
40 m2 al costat.

Tot amb vistes al riu.
Oportunitat única.

ES VEN

Interessats

trucar als tels.

 678954170

667476167



8 >> C O M A R C A

Un any més, les Au-
les d’Extensió Università-
ria per a la Gent Gran de la
Noguera van celebrar la
clausura del curs acadè-
mic.

El curs s’ha desen-
volupat en 28 sessions,
una per setmana, des del
15 d’octubre de 2008 fins
al 13 de maig de 2009, al
llarg de les quals la
setantena d‘alumnes
inscrits han treballat
temes d’art, sociologia,
música, literatura,
psicologia, i salut.

A més han fet dos
sortides culturals a Lleida
i a Rupit.

L’acte va comptar amb
la presència del Sr. Vicent
Font, president del
Consell Comarcal; el Sr.
Àngel Rodríguez,
secretari d’AFOPA; el Sr.
Jaume Barrull, vicerector
d’Activitats Culturals i
Projecció Universitària de
la UdL, i el Sr. Joan
Arjona, coordinador del
Servei Educatiu de la
Noguera.

Els organitzadors de
les aules  van destacar el
gran èxit d’assistència i
van encoratjar els alum-
nes a continuar la seva
formació en la propera
edició.

Després van passar a
fer el lliurament dels
diplomes acreditatius.

Cloenda del curs de les Aules

Universitàries per la Gent

Gran de la Noguera

Un moment de la cloenda del curs

La Sala d’Actes del
Consell va acollir
l’acte de cloenda del
Curs de les Aules
Universitàries

El Consell Comarcal participa a l’Aplec
de Consells Locals de Joventut a Elx

Durant els dies 15, 16 i
17 de maig, es va celebrar a
Elx la novena edició de
l’Aplec de Consells Locals de
Joventut i Plataformes de
Participació, que enguany va
girar entorn del tema «Fent
xarxa des dels Consells Lo-
cals de Joventut, experièn-
cies i estratègies de treball
supralocal i comarcal».

El Consell Comarcal de
la Noguera va ser una de les
quatre entitats convidades a
presentar les seves políti-
ques de participació de jo-
ventut davant d’una setan-
tena de representants  d’en-
titats juvenils vinguts d’ar-
reu dels Països Catalans, en
aquesta trobada.El Consell comarcal de la Noguera a Elx

S’inicia el curs de treballadors/es
familiars de la comarca de la Noguera

El 19 de maig es van ini-
ciar les classes del curs de
Treballador/a Familiar orga-
nitzat pel Consell Comarcal,
adreçat a persones en situa-
ció d’atur, amb una durada
de 9 mesos amb un total de
415 hores lectives i 300 ho-
res de pràctiques en aquells
centres que han signat un
acord de col·laboració amb
el Consell. Els alumnes que
en finalitzar el curs superin
la formació obtindran una
titulació oficial.

El Consell Comarcal de la Noguera va presentar les
seves polítiques de participació de joventut

Aula del curs de treballadors/es familiars
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Creu Roja a la Noguera organitza un
curs d’ajudant de cuina, de 40 hores

Fa uns dies va tenir
lloc la presentació a
Balaguer del SIMAP (Sis-
tema Intel·ligent de
Monitorització d’Alertes
Personal), a la Sala d’Ac-
tes del Consell.

Es tracta d’un nou
servei de Creu Roja que a
través de la xarxa de

telefonia mòbil Voda-
fone, i un dispositiu
específic que incorpora
GPS, permet, de forma
permanent, la localització
remota de les persones
que, per diverses causes,
presenten un deterio-
rament cognitiu lleu-
moderat.

Creu Roja de la Noguera

presenta el servei del SIMAP

Presentació SIMAP

Curs d’ajudant de cuina

El 14 de maig es va cele-
brar la cloenda del Curs
d’Ajudant de Cuina, organit-
zat per Creu Roja a La No-
guera dins dels projectes
d’ocupació EFIS (Espai de
Formació i Inserció
Sociolaboral) i PEMO (Pro-
grama Experimental en Ma-
tèria d’Ocupació).

Aquesta formació ha
tingut una durada de
quaranta hores teorico-
pràctiques i les onze dones
que hi han participat, han
pogut realitzar pràctiques en
restaurants, residències i
altres centres de la zona de
La Noguera.

La finalitat del curs és la
capacitació professional de
totes aquelles persones que
volen iniciar-se com
ajudants de cuina.

El passat 14 de maig es va celebrar l’acte de
cloenda d’aquest curs formatiu, de 40 hores, en el
que hi han participat un total d’11 alumnes
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Els nous hàbits soci-
als i culturals que s’han
desenvolupat com a con-
seqüència del creixement
econòmic del país i la
millora del poder adqui-
sitiu de la ciutadania han
fet que el consum ener-
gètic creixés amb índex
superiors al creixement
econòmic. 

L’ICAEN (Institut Ca-
talà de l’Energia) publica
anualment convocatòries
de subvencions en règim
reglat i concursal per a la
realització d’actuacions

en matèria d’estalvi i efici-
ència energètica i implan-
tació d’energies renova-
bles a Catalunya. 

És per aquest motiu,
que el dia 25 de maig a les
19 hores es va fer una xer-
rada al Consell Comarcal
de la Noguera per donar a
conèixer aquestes sub-
vencions.

Els destinataris
d’aquests ajuts de l’Insti-
tut Català de l’Energia de
la Generalitat de Cata-
lunya, són les diferents ad-
ministracions públiques i
també indústries i empre-
ses, particulars i llars, co-
munitats de propietaris i
fundacions, d’arreu de
Catalunya.

Així doncs una sèrie de
mesures per fer un estalvi
a gran escala.

L’Institut Català d’Energia

atorga subvencions per

l’estalvi energètic

Consell Comarcal

El passat 25 de maig
es va fer una sessió
informativa a les
diferents
administracions

El primer diumenge de juny es celebra
l’Aplec de Sant Llubí a la Vall d’Àger

Com és tradició el pri-
mer diumenge del mes de
juny es durà a terme l’aplec
a l’ermita de Sant Llubí (Millà
- Àger).

La gent més gran
recorda que sempre s’ha
realitzat aquest aplec.

Durant el segle passat,
quan els pobles de Millà i
els Masos de Millà estaven
habitats per nombrosos
veïns, sortien en processó
fins a l’ermita per rendir
devoció al Sant.

Actualment, tot i que en
aquests pobles hi viuen
poques famílies, per l’aplec
de Sant Llubí s’hi reuneix
molta gent filla de la Vall.Aplec de Sant Llubí

La Generalitat va retre un homenatge
a la Quinta del Biberó a Camarasa

El Secretari de Relacions
Institucionals i Participació,
Josep Vendrell va participar
a la XXVIII Trobada dels su-
pervivents de la Quinta del
Biberó-41, en la qual es va
retre un emotiu homenatge
a les víctimes de la Guerra
Civil.

Josep Vendrell va desta-
car la importància d’aquests
actes per a mantenir viu el
record històric del nostre
país, i saber la importància
de les coses viscudes.

Molts dels nascuts a Millà i els Masos es reuneixen
per commemorar una de les Festes tradicionals

Un dels moments de l’homenatge
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De l’1 al 3 de juliol, Balaguer acollirà
la XIV Càtedra d’Estudis Medievals

L’estudi sobre les identi-
tats a l’Edat Mitjana, seran
els temes que centraran
l’atenció a la XIV edició de la
Càtedra d’Estudis Medievals
del Comtat d’Urgell, organit-
zada conjuntament per l’Ar-
xiu Històric de Balaguer, i la
Universitat de Lleida, amb la
col·laboració del Consell Co-
marcal de la Noguera, l’Ajun-
tament de Balaguer, l’Impic,
i la Diputació de Lleida.

La Càtedra d’Estudis Me-
dievals es celebrarà els pro-
pers dies 1, 2 i 3 de juliol i
comptarà amb la presència
dels millors especialistes del
món. Cal recordar que el se-
guiment del XIV Curs d’Es-
tiu Comtat d’Urgell, és reco-
negut amb dos crèdits i mig
per la Universitat de Lleida i
també per la Universitat de
Barcelona.

Càtedra d’Estudis Medievals l’any passat

El curs d’estiu d’enguany estudiarà el tema de les
identitats a l’Edat Mitjana, i comptarà amb els
millors especialistes del món medieval

El professor medieva-
lista Flocel Sabaté, oferi-
rà una conferència sobre
el darrer Comte d’Urgell i
el compromís de Casp, el
proper dissabte 6 de juny,
al Consell comarcal de la
Noguera, iniciant
d’aquesta manera els ac-
tes del XXVI Aniversari

d’Acció CUltural Jaume
d’Urgell, que continuaran
el diumenge, amb la Mis-
sa a Sant Domènec,
l’Ofrena floral al monu-
ment del comte Jaume,
un concert de l’Orfeó ba-
laguerí, i un dinar de ger-
manor al claustre de Sant
Domènec.

Acció Cultural ret homenatge

al Comte Jaume d’Urgell

Ofrena Floral al Comte Jaume
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La Sala d’Exposicions
de l’Ajuntament acull des
del passat divendres 22
de maig, una exposició
del polifacètic artista
Ettore Martini, conegut
en la seva faceta d’escrip-
tor com Rafel Santapau.

Es tracta d’una mos-
tra de pintura sota el títol
“Homenatge a Hopper”.

Ettore Martini ha
realitzat diverses expo-
sicions en terres
lleidatanes i és també
conegut per les seves
moltes col·laboracions en

forma de tires de còmic,
en diverses revistes des
dels anys vuitanta del
nostre país.

La seva pintura
l’acosta a artistes ame-
ricans com Edward
Hopper, autor de refe-
rència del realisme del
segle XX.

L’exposició de Ettore
Martini estarà dividida en
dos apartats: Homenatge
a Hopper (és una rein-
terpretació de diversos
quadres d’aquest autor
americà) i especial mi-
leuristes (acrílica sobre
cartró i dibuixos de preu
molt assequible).

La mostra es podrà
visitar fins aquest
diumenge 31 de maig a la
Sala d’Exposicions de
l’Ajuntament de Balaguer.

“Homenatge a Hopper”

d’Ettore Martini, a la Sala

d’Exposicions de l’Ajuntament

Exposició Homenatge a Hopper

Ettore Martini ens
acosta al món de l’art
reinterpretant
algunes obres de
Edward Hopper

Cloenda dels diferents grups de lectura
infantils i juvenils de la Biblioteca

El  dia 9 de maig va tenir
lloc la cloenda dels diferents
clubs de lectura infantils i
juvenil de la Biblioteca Mar-
garida de Montferrat.

Des del passat mes de
desembre la Biblioteca ha
comptat amb 3 clubs de
lectura adreçats a infants i
joves a partir de 8 anys.

Aquests clubs han
participat com a jurat en els
premis «Atrapallibres» de
literatura infantil i «Prota-
gonista Jove» de literatura
juvenil, llegint llibres com:
«Una lectora poc corrent»
d’Alan Bennett, o «Un somni
dins el mitjó» d’Eulàlia
Canals.Cloenda dels grups de lectura

L’IES Ermengol IV de Bellcaire lliura les
orles a la promoció 2007-09

El passat divendres dia
22 de maig va tenir lloc a l’IES
Ermengol IV de Bellcaire
d’Urgell l’acte de lliurament
d’orles als alumnes de 2n de
batxillerat promoció 2007-09.

Es va iniciar l’acte amb
un parlament  de l’Alcalde de
Bellcaire, del President de
l’APA i de la Directora del
centre.

La jornada va completar-
se amb diferents activitats,
entre aquestes un sopar
amb alumnes i professors.

A partir del proper mes de setembre, s’iniciarà altre
cop aquesta activitat que promou la lectura juvenil

Lliurament d’Orles a l’IES de Bellcaire
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La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres

Germana bessona de
Lluïsa Forrellad, Francesca
debuta als 81 anys amb
una novel·la sobre Guifré
el Pilós, comte d’Urgell i
Barcelona, forjador de
Catalunya. Amb un ritme
narratiu gairebé musical, i
un llenguatge ric, molt
ajustat a l’època i als
personatges, l’autora
aconsegueix transportar-
nos al segle IX, quan el
nostre país era terra de
frontera i musulmans i
cristians se’n disputaven
el domini. “La vostra sang”
recrea les batalles, les
disputes pel poder, la vasta
acció de govern de Guifré,
i alhora dibuixa amb
precisió la vida quotidiana
d’artesans i servents, de
senyors i clergues, de
guerrers i musulmans.

La vostra sang
Autor: Francesca
Forrellad
Gènere: Novel·la històrica

Raons de pes: pesem

el que sentim
Autor: Pilar Senpau
Gènere: Alimentació

Història il·lustrada de

Catalunya per a petits

i grans
Gènere: Història

Aquest llibre conté
vint-i-sis preguntes recur-
rents: vint-i-sis raons i
qüestions de pes que la
coneguda dietista co-
menta i respon barrejant
ciència i sentiments,
consells mèdics i caliu
humà. Davant de cadas-
cuna d’aquestes pregun-
tes, Pilar Senpau no dóna
una resposta tècnica i
freda, sinó que l’embol-
calla tendrament amb un
conte o una situació
personal. Després hi
apunta la resposta mèdi-
ca, amb consells perso-
nals i dietètics. És un text
divulgatiu, però rigorós.

Altres llibres de Pilar
Senpau: “Aprendre a
aprimar-se”, “Fruits de la
vida” i “Aliments que fan
bategar el cor”.

Obra que explica de
forma molt amena i
divertida, alhora que
rigorosa, la història de
Catalunya.

A cada capítol hi
podem trobar una
cronologia d’aquell període
històric, així com algunes
seccions que més o menys
es repeteixen: qui manava,
com vivíem, l’heroi i
l’heroïna... tot acompanyat
de moltes fotografies i
il·lustracions que ajuden a
comprendre el text.

L’obra es divideix en
tres volums i es completa
amb l’atles il·lustrat que
presenta de forma gràfica
l’evolució històrica del
nostre territori.

Llibre de gran
contingut, recomanat per
a totes les edats.

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

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

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

Indesinenter

Ara,
si algun dia el vent,
girés de matinada o a qualsevol hora
i em dugués amb ell,
heus aquí les coses,
que per lluny que vagi, mai oblidaré:
El marró grisenc
d’aquestes muralles, l’horitzó al davant,
l’aigua llepant-se amb l’aigua
séquia avall cap a Menàrguens,
obscura séquia del Cup,
esclats calidoscopics de colors daurats,
bodevil de performances,
riu i escuma d’amors.
Coneixes a la gent,
ben bé quan ja t’acabes.
De vegades se’n van tot just al davant teu,
potser per avisar-te,
potser perquè hi ha Déu.
Congelo lentament
a molts graus per sota zero
l’embruig de records i amors,
perquè un dia quí sap quan,
descongelat serveixi,
Balaguer a qualsevol lloc.

V. X. ADSUAR

C/ Urgell, 89 (Davant Camp de futbol) - Tel. 973 447510-Fax 973 450896  - BALAGUER

Agència OficialMercedes-Benz

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

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

Tercera Divisió

1. Espanyol B ............ 83

2. Reus ...................... 79

3. Hospitalet ............. 76

4. Santboià ................ 66

5. Manlleu ................. 64

6. Premià .................. 64

7. VIlanova ................ 55

8. Prat ........................ 55

9. Pobla Mafumet .... 52

10. Amposta ............. 49

11. Europa ................. 48

12. Cornellà .............. 48

13. Cassà .................. 46

14. Rapitenca ........... 43

15. Blanes ................. 42

16. Palamós .............. 40

17. Balaguer ............ 39
18. Mataró ................ 36

19. Vilajüiga .............. 31

20. Banyoles ............. 17

Golejadors del

C.F. Balaguer

1. Jony Espinosa ... 7
2. Juanjo Tenorio .. 7
3. Carles Romero .. 7
4. Edu Raya ............ 6
5. David Antúnez ... 6
6. Genís Soldevila . 5
7. Marc Pujol ......... 5
8. Gallego ............... 2
9. David Gallardo ... 1
10. Juanjo Alias ..... 1

Tot i les dues derrotes
en els dos partits de lli-
ga, davant el Palamós
i l’Hospitalet, el Bala-
guer manté la catego-
ria, ocupant la dissete-
na posició de la taula
amb 39 punts. Els
equips que perden la
categoria i per tant la
propera temporada ju-
garan a Primera Cata-
lana, són el Mataró, el
Vilajuïga i el Banyoles.
Jony, Tenorio i Ro-
mero han estat els
màxims golejadors.

Juanjo Tenorio

El C.F. Balaguer aconsegueix la
permanència en la darrera jornada

FUTBOL>> L’equip que
entrena Toni Menchón
tot i perdre amb
l’Hospitalet, manté la
categoria a 3a Divisió
Catalana

10/05/2009

PALAMÓS 2
BALAGUER 1

El primer equip del Club
Futbol Balaguer tot i haver
perdut al camp del  Palamós
i a casa amb l’Hospitalet, en
els dos darrers partits del
campionat, ha aconseguit la
dissetena plaça de la classi-
ficació, que li serveix per

Antequera, va aconseguir
guanyar els dos partits da-
vant l’equip andalús, per 2-0
a casa i per 2-3 a Antequera,
mantenint, d’aquesta mane-
ra, la seva plaça a la Segona
B.

A partir d’aquesta matei-
xa setmana, la directiva del
Balaguer i els seus tècnics
ja comencen a treballar per
la confecció de la propera
plantilla per la temporada
2009-2010, que començarà a
partir del proper mes de se-
tembre, tot i que la
pretemporada s’iniciarà la
darrera setmana de juliol.

El Balaguer, després de
fer una primera volta molt
dolenta, va quedar penultim
a la fi dels primers 19 partits,
s’ha refet en aquesta sego-

mantenir la categoria una
temporada més, ja que, al
final, no hi ha cap equip ca-
talà de Segona B, que baixi
a Tercera.

El Terrassa, que jugava la
promoció per la permanèn-
cia a Segona B, davant el

Equip titular davant l’Hospitalet

17/05/2009

BALAGUER 0
HOSPITALET 2

Jugada d’atac del Balaguer

na volta, tot i que ha hagut
de patir fins a la darrera jor-
nada, depenent dels resul-
tats del Palamós i del
Mataró, fins al darrer minut.

Al final la sort ha acom-
panyat l’equip de la Nogue-
ra, que jugarà una tempora-
da més, la sisena consecuti-
va a Tercera Divisió, i la 26
en tota la història del club
vermell.

D’altra banda, el passat
dijous 21 de maig, l’equip de
Toni Menchón es va enfron-
tar en un partit amistós a la
U.E. Lleida d’Emili Vicente,
al Camp d’Esports de Lleida.
El resultat final de l’encon-
tre va ser d’empat a dos gols,
amb gols de Robert Alamán
i de Gallego, per l’equip dels
de Balaguer.



15<<E S P O R T S

El Club Futbol
Balaguer organitza un any
més el seu Campus de
Futbol del Pirineu, desti-
nat a nois i noies d’edats
compreses entre els 8 i
els 15 anys, i que se cele-
brarà del 28 de juny al 4
de juliol, a la localitat de
Rialp, al Pallars Sobirà.

El campus, dirigit per
Juanjo Tenorio comptarà
amb la presència d’entre-
nadors titulats, i amb la
visita de jugadors que
militen en equips de Pri-
mera Divisió, així com

d’alguns membres de la
plantilla del primer equip
del C.F. Balaguer, que im-
partiran alguns entrena-
ments als participants al
campus.

La inscripció al
campus es tanca durant
la primera setmana de
juny, i el nombre de pla-
ces està limitat a 40 parti-
cipants.

Els participants convi-
uen durant una setmana,
en un hotel de la localitat,
tot fent dues sessions
d’entrenament diaris, per
tal de millorar la seva tèc-
nica i adquirir més conei-
xements del futbol.

Els joves durant
aquesta setmana, també
tenen temps pel lleure,
com la piscina, jocs o ex-
cursions per l’entorn de
Rialp.

El Club Futbol Balaguer

organitza el Tecni Camp de

Futbol dels Pirineus

Campus de futbol a Rialp

Els joves participants
estaran a Rialp del 28
de juny fins al 4 de
juliol, millorant la
seva tècnica

La U.D. Aragonesa, guanya el Primer
Torneig de Futbol femení de Balaguer

El passat dissabte 16 de
maig, la U.D. Aragonesa va
proclamar-se campió del Pri-
mer Torneig de Futbol Feme-
ní Ciutat de Balaguer, al vèn-
cer en la final al F.C.
Barcelona, per 1 gol a 0.

En el partit pel tercer i
quart lloc, l’equip represen-
tant de La Sentiu va vèncer a
l’equip del C. F. Balaguer.

El torneig, organitzat pel
C.F. Balaguer, va comptar
amb la presència de set
equips de futbol vinguts
d’arreu de Catalunya i de
l’Aragó, i cal destacar sobre-
tot l’alt nivell de tots els
equips participants en
aquest torneig.Les guanyadores del Torneig de futbol femení

La U.E. Lleida s’imposa en la final del
Torneig Benjamí Ciutat de Balaguer
FUTBOL 7>> L’equip ben-
jamí de la Unió Esportiva Llei-
da, va imposar-se per 3-2 al
Cornellà, en la final del Tor-
neig de Futbol 7 benjamí Ciu-
tat de Balaguer, celebrat el
passat 23 de maig, i organit-
zat pel C.F. Balaguer. El Lleida
havia guanyat en semifinals
al F. C. Barcelona per 4-0,
mentre que el Cornellà s’ha-
via desfet de l’Artesa-Ponts
per un contundent 10-0. Al fi-
nal el F.C. Barcelona es va fer
amb la tercera plaça.

FUTBOL>> Les aragoneses van imposar-se al F. C.
Barcelona, en una emocionant final, per un 1-0

El Lleida guanya el Torneig Benjamí
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NATACIÓ>> Aquest cap
de setmana el club espor-
tiu natació Balaguer ha fet
un rècord. El dissabte dia
23 van començar a nedar
a les 8,30h del matí, fent
relleus. Van participar
totes aquelles persones
que eren o havien estat del
club, tan com a nedadors,
pares o Junta, al llarg
d’aquests 25 anys
d’història.

Van participar 117
persones, la més jove-
neta tenia 3 anys, i la més
gran 69.

Entre ells hi havia l’Eric

Demarchi que ha estat tres
vegades campió de
Catalunya, la Cristina
Marquina que també ha
estat campiona de
Catalunya i en Lluís Pijuan
que no fa gaire va
aconseguir batre el record
en els 1500 crol.

Entre tots hem
aconseguit 90.925m. que
són 3.637 piscines, surt a
un promitg de 777 m per
persona.

Al llarg de l’any
continuaran les activitats,
algunes esportives, altres
lúdiques i altres culturals.

El Club Natació Balaguer fa el

rècord amb 25 hores nedant

25 hores nedant

El sènior masculí del CB Balaguer perd
la categoria i baixa a Tercera Catalana

L’equip sènior masculí
del Club Bàsquet Balaguer
va perdre els dos primers
partits de la fase de perma-
nència a la Segona Catala-
na, i per tant perd la catego-
ria, havent de jugar la prope-
ra temporada en la Tercera
Catalana.

L’equip balaguerí va dis-
putar el segon partit el pas-
sat dissabte 23 de maig al
Pavelló Poliesportiu, en un
mal partit, que tot i el bon
final dels balaguerins, no hi
van ser a temps per corregir
els errors fets en els primers
quarts del partit, amb un mal
joc i massa errors acumu-
lats.Club Bàsquet Balaguer

BÀSQUET>> Els balaguerins no van poder superar
la permanència al perdre els dos primers partits

El Futbol Sala Cristec despedeix la
temporada amb una clara victòria
FUTBOL SALA>> El
Cristec Balaguer venç el
Casa Alcalà del Prat, per 5
gols a 1, en partit correspo-
nent a la 30a i darrera jorna-
da de la Nacional B.

Els balaguerins malgrat
estar carregats de baixes, fet
que va suposar el debut del
jugador del filial Javi Ruiz,
s’imposen amb contundèn-
cia un rival al que de retruc
aconsegueixen sobrepassar
en la classificació per
diferència de gols, una
setmana després d’haver
assolit la permanència
matemàtica.

Els jugadors de Jaume
Canal van sorprendre d’inici
uns barcelonins que van
veure com en només 5
minuts Cristian, Xolo i
Tarroja donaven un clar
avantatge de 3 a 0 als de
casa. El Casa Alcalà va
intentar reaccionar, però la
ferma defensa local i la bona
actuació del porter Fuentes

Cristec

van provocar que els
visitants només poguessin
retallar diferències a pocs
segons de la fi del primer
període al transformar de
manera espectacular un gol
directament des del córner.

Al segon període va
continuar la mateixa tònica.
Xolo als 31, en jugada
personal, marcava el 4 a 1 fet
que va obligar a obrir
definitivament línies els

barcelonins, la qual cosa va
facilitar que Tarroja en una
ràpida contra, als 37 minuts,
tanqués el partit amb el
definitiu 5 a 1.

Aquesta nova victòria, 5a
en els darrers 6 partits
disputats en un esplèndid
tram final de lliga, situa el
Cristec en la 12a posició final
de la Nacional B, i per tant
repetirà categoria per 11a
temporada consecutiva.

Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 973 448 332

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER
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Destacat paper dels Maratonians del
Segre a la Mitja Marató de Tàrrega

El diumenge dia 10 de
maig, els Maratonians del
Segre de Balaguer han parti-
cipat a la 9a edició del Quart
i Mitja Marató Ciutat de
Tàrrega.

Hem de destacar la 5ena
posició de Carme Millán en
la classificació general, i les
1eres posicions de Betsabé
Cabrero i Neus Cerezuela en
les seves respectives
categories.

A més de la participació
d’altres membres que van
assistir del club Maratonians
del Segre com Rosa Font,
Jaume Solé, Dani Querol,
Manuel Rosauro, Albert
Barri i Miquel Gràcia.Maratonians del Segre

Tartareu acull, un any més, l’Open
d’Espanya de descens de BTT
BTT>> El passat diumen-
ge 24 de maig va celebrar-se
a la localitat noguerenca de
Tartareu la  Copa Catalana de
descens i l’Open d’Espanya
de BTT, organitzat pel Club
Ciclista Tartareu juntament
amb OCISPORT.

Amb un total de 260
participants de diferents
punts de la geografia, essent
un dels anys que hi ha hagut
més participació.

En categoria femenina, la
guanyadora absoluta va ser
Victòria Hernández de
l’equip Ambisist, que ja havia
guanyat l’Open 2008.

En categoria masculina
d’elit, el guanyador absolut
va ser Bernat Guardia
Pascual, mentre que el
primer classificat sub-23 va
ser Arnau Sugrañes Mateu.

En categoria sènior, el
guanyador va ser Carles
Pascual Jorba, mentre que
el campionat júnior se’l va
emportar Iraitx Etxebarria.

En categoria cadet, el

ATLETISME>> 5a posició en categoria absoluta
per Carme Millán, Betsabé Cabrero i Neus Cerezuela

Un moment de la prova

guanyador va ser Mario
Perez Bernad. El primer
Master 30 va ser Himas
Sanchez, mentre que en el
Master 40, el guanyador va
ser Antonio Candela.

Aquest campionat és el
més important dels que es
celebren a Catalunya.

Des de l’organització es
destaca la bona marxa de
l’esdeveniment, i des dels
par-ticipants destaquen el

bon funcionament de la
prova i també el tracte rebut
en aquesta localitat pels
organitzados, cosa que
agraeixen i destaquen de la
prova de Tartareu.

Aquest campionat de
Tartareu aplega a part de
cada cop més participants,
també més visitants que
venen a veure l’espec-
tacularitat i la valentia de la
prova.

El 4 cops campió de
món de Kick-Boxing
Carlos Heredia, impartirà
un seminari aquest dis-
sabte dia 30 de maig al
gimnàs Punt d’Esport de
Balaguer.

Carlos Heredia és pro-
fessor d’Educació Física
per l’Universitat Autòno-
ma de Barcelona, i entre-
nador personal de Kick-
Boxing i Muay-Thai, cin-
turó negre 3er grau de
kick-boxing, diplomat en
Nutrició Esportiva Avan-

çada i en Medicina espor-
tiva, Tècnic Superior en
fitness i diplomat en
musculació i culturisme.

En els darrers anys ha
augmentat molt el nom-
bre de practicants
d’aquest esport, i són
molts els aficionats que
demanen seminaris a càr-
rec de professionals
d’aquestes característi-
ques. El Gimnàs Punt
d’Esport oferirà aquest
seminari, de la mà de l’ex-
periència de Carlos
Heredia, durant 3 hores
intenses, de 4 a 7 de la tar-
da, aquest dissabte 30 de
maig. Les inscripcions
són prèvia reserva, i les
places són limitades. Els
interessats ho podem fer
als telèfons 973449856 o
bé al 627313183.

Seminari de Carlos Heredia, 4

cops campió mundial de

Kick-Boxing, a Balaguer

Carlos Heredia ha estat 4 cops campió de món

KICK-BOXING>>El
seminari tindrà lloc al
gimnàs Punt d’Esport
de Balaguer i les pla-
ces estan limitades
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Entrevistes Freaks.

Fins alls Nassos!
Inyaqui Olarte Vives
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

El dia es presentava
esplèndid. El cel blau sense
ni un núvol, els mixonets
cantant i una suau brisa que
empenyia milions i milions
de volves de xop per carrers,
cases, nassos i tràquees.
Que perfecte seria maig si
no fos per les refotudes
volves!

La Dori i la Gertru van
aturar el cotxe (amb la
capota ficada), al meu
costat. Quan van sortir, vaig
veure que duien posats dues
màscares tapaboques
d’aquestes de la grip de
moda. Evidentment eren de
marca.
- Bon dia, noies –els vaig dir-
Què? Protegint-vos dels
virus?

No sé quina de les dues
em va respondre, com que
totes dues anaven amb
màscares i són rosses i
porten el mateix pentinat...
- No és per la grip, no –va dir
una, amb veu constipada- És
l’al·lèrgia dels nassos! Això
de viure al camp és una
gaita. Demà mateix ens en
anem a Miami a refer-nos
amb la brisa marina, fresca i
pura.

Innocent com sóc, els
vaig aconsellar:
- Estant a Miami, podeu
arribar-vos a Port Aventura i
a l’Aquaparc, que ja han
començat la temporada.

Se’m van quedar mirant
amb els ulls ben oberts, una
mica irritats per l’al·lèrgia,
abans d’esclafir a riure:
- Hahaha! Però que et
penses que anem a Miami
Platja?

- Hihihi! Nosaltres marxem
a Miami, Florida. Perquè et
situïs, és on viu el Julio
Iglesias i on hi ha
Disneywolrd, que té més
glamour que això de per
aquí.

Davant d’aquesta
resposta tan arrogant,
només em quedava desitjar-
los bon viatge i feliç estada,
abans de continuar el meu
camí.

Lamentablement, del
tema de les volves dels xops
no en té la culpa
l’ajuntament, ni cap altra
administració. Així que no
val la pena demanar
solucions, ni exigir
responsabilitats a ningú. És
com la boira, les gelades, les
ventades, o les nits de calor
insuportable, formen part
del nostre paisatge, com el
Montsec, el Segre, o la
xemeneia d’Inpacsa. Qui
sap si en un altre lloc del
món amb fenòmens
naturals tan extrems, no hi
haurà algun espavilat que ho
vengui com atracció
turística. Ja ho estic veient:
- «No ha estat mai malalt?
Doncs vingui aquí i
experimenti sensacions
agòniques: Experimenti
l’asfíxia! El potent pol·len del
xop s’introduirà als seus
pulmons provocant-li
variades reaccions.
Experimenti la febre! Una
experiència que s’allargarà
des de migdia fins la
matinada (només en
anticicló, de Juny a Agost)...
i així, fins demanar pietat.
-------------------------------------------------

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.

Uns i els altres
C.G.A.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cada mes, dia amunt dia
avall, ens reunim els antics
companys de treball per
esmorzar junts. Als cinc que
vàrem ser i encara som,
se’ns ajunta a vegades
antics clients que
demostren que també eren
amics. Entre tots fem una
estada agradable i riallera -
encara no ens fa mal res-, i
ens sentim satisfets al
pensar que vàrem donar un
total de cent cinc anys de les
nostres vides a un treball i a
un home. Cal dir que s’ho
mereixia. Els dos amics que
encara estan actius amb
altres feines, recorden amb
melangia aquells temps, i
no cal dir que nosaltres
també. Recordant
operacions comercials,
anècdotes, fets i viatges,
veus que l’equipatge d’uns
amics és una vivència
agradable i complidora. El
poder discutir i dissentir
amb franquesa, amb la total
seguretat de no ser mal
interpretat, i de que la
sinceritat és el millor brou
per la cuina de la vertadera
relació, ens fa encara més
amics. Les xerrades que
surten al sentir-nos ben
“tipets” són força originals i
estan dintre un ventall una
mica poca-solta, però
malgrat tot, l’edat ens marca
i certes possibilitats ja no les
podrem heure. Sí, que estem
d’acord en una cosa; tots
voldríem haver estat

funcionaris, perquè han
estat i són una casta
privilegiada des de fa molts
anys. En temps del Caudillo
es podien permetre tenir
mala llet, fins i tot, si portaven
bé els colors de la camisa ser
uns incompetents. Eren uns
intocables per dir-ho en
poques paraules i d’una
manera senzilla. Ara després
d’uns sans canvis -que es
varen notar al primer govern
del Felipe González-, i de
trenta anys de democràcia
partidista i sectària, molt ha
canviat. Però el color de la
camisa continua tenint molt
de pes. La joventut es llança
de cap davant d’unes
oposicions a l’administració
pública, i en la seva sinceritat
et diuen el perquè. No cal dir
que el portar el carnet de
qualsevol partit té el seu pes,
i més, si és un dels que
manen. I així és a tots els
nivells. Per no anar lluny, al
menys en quatre ocasions
hem vist a Balaguer
renunciar a supostos ideals
de partit per entrar a la
plantilla del funcionariat de
l’Ajuntament. Hem vist
silencis per així no tenir
competidors a un lloc de
treball. Hem vist, com sense
passar una prova de català i
quedar eliminada, el lloc era
ocupat per la mateixa
persona. I així en podríem dir
algunes més, però... de que
serviria a part de crear mala
llet als interessants i odi al

qui els ha recordat fets ja
passats. I què?, si aquí no
passa mai res i sembla
que estem vacunats
contra tot.

Però certament el que
no hem vist encara, és la
renuncia o excedència
d’un funcionari per
ocupar un lloc de tercer o
quart ordre dins un
ajuntament. I en un altre
cas, si la seva situació és
encara de prova, eventual
o contractada
temporalment més difícil
ho tindrà per dedicar-hi
hores matinals. Per molts
números que es facin
tampoc es pot preveure si
els pactes acabaran en
unes següents eleccions
sempre massa properes,
doncs aleshores, només
queda com a solució
canviar ràpidament de
partit -casos recents s’han
vist-. Ah! els cigrons que
en fan de miracles. Amb
el temps també s’han
acabat les amistats dels
quaranta anys del
Caudillo, que sempre
estaven disposats a
proporcionar un lloc de
treball a un amic o futur
familiar d’un altre amic.
Recordeu que fins al
Botines se’l va col·locar,
era potser la indulgència
del vencedor, amb
l’esperit cristià de “Dar de
comer al hambirento”... i
equivocado.

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

www.revistagroc.com
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Aclariment
Alexandre Rubio i Calvet
President de l’Associació de Veïns del Centre Històric de Balaguer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En el darrer número
d’aquesta revista, «Groc»,
s’hi publica una carta de
l’Associació de Veïns del
Centre Històric. En motiu de
la diada de Sant Jordi,  la
finalitat d’aquella carta no
era altra que  la de reivindicar,
d’una banda, el  Mercadal
com a espai idoni perquè els
llibreters puguin mostrar les
novetats editorials; les roses,
els floristes. I d’una altra,
reivindicar també la sardana
com a melodia del llibre i de
la rosa, com a dansa que,
com encerclant les parades
de llibreters i floristes,

convida a la rotllana més
ampla.

La reivindicació de la
sardana, lluny del que pot
semblar de la lectura de la
carta a què ens referim, té en
les colles sardanistes de
Balaguer els seus principals
valedors. És gràcies als amics
de la Colla Verge del Miracle i
de la Colla Barres i Escacs
que, des de l’any 2004, cada
estiu té lloc a la plaça dels
Comtes d’Urgell, davant del
Museu, un curs de sardanes,
gratuït i obert a tothom. Any
rera any, aquesta cita
estiuenca ha anat guanyant

en acceptació i en nombre de
participants. Aquesta tasca
laboriosa, generosa i
il·lusionada de les colles
dóna ja fruits que, ben segur,
seran encara més abundosos
en un demà proper.

Els músics de la Cobla
Onze de Setembre, que cada
any és present el dia de sant
Domènec a la placeta del
mateix nom, amb motiu de
la festivitat del sant –anisets i
aigua fresca-, comenten
sorpresos la  participació
alegre de tantes persones
que ballen una sardana rera
l’altra. I més quan se’ls

demana una galop!   O com
estava plena de sardanistes
la plaça del Pou, negra nit,
després de la relectura de
textos del Sebastià Armenter,
ja l’any 2005! O com
rebossava de festa la plaça
del Mercadal la vigília de
l’onze de setembre –any
2008: potser, des de la meva
infantesa, no recordo la
presència de tantes rotllanes
descabdellant alhora els sons
de la cobla; ah! i el sopar de
germanor posterior, i la galop
encerclant les taules… Tot
això, i molt més, és possible
només gràcies a l’empenta i
a la voluntat de les Colles
Verge del Miracle i Barres i
Escacs, gràcies a la il·lusió i
l’alegria dels seus membres
que, sense saber com, se’ns
enconama a tots.

Per tot això, aquest estiu
tindrà lloc novament el curs
de sardanes, des del primer
dijous de juliol, a la plaça dels
Comtes d’Urgell. Novament
es produirà el miracle d’una
germanor que es desborda,
d’un retrobament que
desvetlla vida, d’un donar-
nos la mà, en una mateixa
rotllana, gent diversa, de
vegades de nacionalitats
diverses, però units tots per
una mateixa melodia.

L’estiu és a tocar.  Vagi
aquest agraïment, per
endavant, a vosaltres, amics
de les colles sardanistes. La
tasca que feu és tan
important que ni aquestes
ratlles no la poden resumir
adequadament. Gràcies,
moltes gràcies, en nom de
tots.

Futmassa (2.0)
Àlvar Llobet Sotelo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ara que el Barça s’ha
elevat als olímps del futbol
mundial erigint-se, amb
molts arguments, com un
dels millors equips de la
història, recordo allò que al
seu dia, ara ja fa deu anys,
va escriure en Josep Aznar,
un ex professor meu, al diari
La Mañana de Lleida. M’he
permès el luxe de titular de
la mateixa manera que ho va
fer ell uns dies després de
veure una representació de
Els Pastorets que fèiem a
l’Escola Pia. Parlava, tot
agafant-me com a exemple,
del dictatorial jou del futbol
en la nostra societat i de la

frustració que suposava
veure com aquest esport
havia deixat de ser un simple
entreteniment per convertir-
se, gairebé, en la peça que
movia l’engranatge social.
L’opi del poble que era el
futbol durant el franquisme
es mantenia encara amb una
fermesa intacta, insòlita.
L’Àlvar-Satanàs, com així ho
va deixar escrit, estava més
pendent del partit que es
jugava al Camp Nou que no
pas de declarar la guerra al
cel i de que hi hagués
sempre memòria del seu
poder infernal. Entre
bambolines, aquell nen amb

capa i cara pintada s’aferrava
a un auricular amb una total
displicència per si els tirans
de l’infern rompien la viga i
havia de tancar la botiga, un
any més, per falta de
parroquians. El Barça va
guanyar 2 a 1 a l’Atlètic de
Madrid, però es repetí el seu
fracàs al veure’s acotat
davant Jesús infant.

L’anècdota però, va
quelcom més enllà de tot
plegat i ens fa pensar,
almenys a mi, de si realment
val la pena moure tantes
passions davant vint-i-dos
homes amb calça curta i
butxaca plena, com així ho
deia en Josep. Que el Barça
guanyi està bé, molt bé diria,
però siguem conscients que,
en aquest circ, el que
importa són els diners i la
resta és només paisatge.

Que celebrem i ens divertim
per les conquestes
futbolístiques no ens ha de
treure llum sobre la real
importància del tema. Ras i
curt, que el llegir no ens faci
perdre l’escriure. Molta gent
però, perd a més a més el
nord, els estreps, els nervis,
la veu, el seny… i a mi, això,
em fa por. I me’n fa ja no
només per la massa
purament física que
s’aglutina perillosament a
l’hora de celebrar, sinó
també pel dibuix que estem
fent d’aquesta societat
nostra dedicada
decididament a enaltir uns
quants homes que, encara
que executin perfectament
la seva feina, no deixen de
xutar una pilota. Em fa por
que Guardiola sigui el més
escoltat i admirat del país.

És aquesta massa
desbordada el paradigma de
la temeritat i de la ignorància
que no sap veure més enllà
ni descobrir que, encara que
sembli mentida, hi ha altres
coses darrera del futbol.
Celebrem-ho sense embogir,
siguem feliços de ser l’afició
d’un gran equip, compartim-
ho, però fem l’esforç de
pensar que, malgrat la
grandesa i la glòria del joc,
el país es va enfonsant
lentament entre crisis, aturs
i finançaments. Hem de ser
nosaltres els qui hem de
pensar en això. En Pep, en
Leo i en Samuel no hi
pensen… a ells, no els hi cal.
A ells, en definitiva, no els
importa.

-------------------------------------------------
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El Centre Excursionis-
ta de Balaguer, amb mo-
tiu del seu 80è aniversari,
ha tret a la llum el primer
número de la revista
“Congost”.

“Congost” és una re-
vista entenedora, amena,
que ajuda a aprendre, que
explica el que es fa al cen-
tre excursionista de
Balaguer, que ajuda a de-
fensar el medi natural, a
conèixer millor les perso-
nes que fan muntanya,
entre moltes altres coses

que es veuran en els dife-
rents números.

Una revista que ense-
nya nous itineraris de
muntanya i en definitiva,
una revista oberta a tots
el socis del Centre Excur-
sionista de Balaguer.

La seva periodicitat
serà semestral i ja ha estat
distribuïda a tots el socis
de l’entitat.

Pel que fa a les
sortides commemo-
ratives d’aquest  80è
aniversari, el passat
diumenge 17 es va fer una
excursió circular per cinc
pobles de la vall d’Àneu.

La sortida va
començar a La Guingueta
i va visitar Dorbe, Llavorre,
Burgo i Escalarre, per
arribar novament a La
Guingueta.

El Centre Excursionista de

Balaguer publica la revista

Congost en el 80è aniversari

80 anys del Centre Excursionista de Balaguer

El Centre
Excurisonista celebra
el seu 80 aniversari
amb diferents actes
culturals i lúdics

El “tren dels llacs” recupera el tren de
vapor per la línia de Lleida-La Pobla

El passat dissabte va te-
nir lloc el primer viatge que
convertirà la línia de la pobla
en una ruta turística , viatge
anomenat com el tren dels
llacs i que pretén donar a
conèixer les comarques del
Segrià, la Noguera i el Pallars
Jussà.

Aquest recorregut tindrà
lloc cada dissabte fins el
mes d’octubre aprofitant el
període estival.

El recorregut es farà amb
dos antigues locomotores:
La garrafeta (de vapor) que
cobreix el tram entre Lleida i
Balaguer, i una altra de dièsel
de l’any 1968 que continuen
el trajecte fins arribar a la
Pobla.

Tren de vapor

L’Estel presenta l’obra “Paquito baixa
a l’infern” al Teatre Municipal

El passat divendres 22 de
maig, diferents membres
del taller de l’Estel va presen-
tar l’obra teatral “Paquito
baixa a l’infern” una versió
lliure del mite d’Orfeu, al Te-
atre Municipal, davant
d’unes 300 persones que van
gaudir de la representació
teatral.

L’obra va estar acompa-
nyada musicalment pels jo-
ves músics de l’Orquestra de
l’Escola Municipal de Músi-
ca de Balaguer.

Un tren turísitc que fa el trajecte cada dissabte des
d’aquest mes de maig fins el proper mes d’octubre

Un moment de la representació
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L’Orfeó Balaguerí donarà el concert de
primavera a l’església de St Domènec

El proper dissabte 31 de
maig, a partir de les 9 del
vespre, l’Orfeó Balaguerí
oferirà el tradicional Concert
de Primavera, a l’Església de
Sant Domènec de Balaguer,
sota la direcció d’Enriqueta
Tena, i Xavier Sabaté al
piano.

El concert consta de dues
parts. En la primera part
interpretaran les cançons

“Pel maig que ve”,
“Greenleeves”, “Habanera
Divina”, “La calma de la
mar”, “Jovenívola”, “Advo-
cació”, “Mar nostre” i “La

Orfeó Balaguerí

Santa Espina”. En la segona
part interpretaran varies
peces de Mendelssohn,
Bramhms, Haydn, Händel i
Mozart.

El proper dissabte 31 de
maig, a partir de les 9
del vespre sota la
direcció d’Enriqueta
Tena i Rubió

El proper dissabte 6
de juny, Balaguer
celebrarà la “IX Fiesta
Rociera”, organitzada per
la Hermandad Rociera de
la Noguera, i que com
l’any passat, es celebrarà
al pavelló del Molí de
l’Esquerrà, després de
l’acceptació de la darrera
edició, en la que hi van
participar més de mil
persones.

La Festa començarà a
les 6 de la tarda, amb la
congregació dels assis-

tents a  l’Església de Sant
Domènec, on es farà la
Missa Rociera.

A partir de les 8 del
vespre, començarà la fes-
ta al pavelló, amb servei
de bar i barbacoa, amb els
grups de la “Hermandad
Rociera de la Noguera”,  i
la participació de diferents
grups d’arreu de la geo-
grafia catalana i aragone-
sa, que de ben segur fa-
ran les delícies de tots els
participants a la Fiesta
Rociera, que en aquestes
9 edicions ja s’ha conver-
tit en un tot un referent a
les comarques de Lleida.

Els organitzadors es-
peren una massiva assis-
tència de públic, després
de l’éxit de l’any anterior,
que va tenir molt bona
acollida.

El proper 6 de juny, es

celebra una nova edició de la

Fiesta Rociera de Balaguer

Fiesta Rociera

Després de l’èxit de
l’any passat, la Fiesta
es tornarà a fer al
pavelló del Molí de
l’Esquerrà

Els participants i col·laboradors de la
Passió, celebren un sopar de germanor

El passat dissabte es va
celebrar el sopar de germa-
nor que cada any es celebra
amb tots els participants a
l’espectacle “Viu la Passió”,
on hi varen assistir unes 300
persones.

El president del grup  la
SudaTeatre, Moisés Puig-pe-
lat, els directors de l’especta-
cle i l’alcalde Miquel Aguilà
varen agrair a la població la
seva predisposició per tirar
endavant l’espectacle, en
aquests dies de festa.Sopar de participants a Viu La Passió
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Anuncis breus classificats

pis dúplex a l’Av. Països Catalans
150m2+terrassa+cuarto de 40m2 al costat.

Tot amb vistes al riu.
Oportunitat única.

ES VEN

Interessats trucar als tels.

 678954170-667476167.

TREBALL

-------------------------------------
ES NECESSITA noia per
fer de cambrera i ajudant
de cuina per restaurant a
les Avellanes, amb possi-
bilitat d’allotjament. Raó:
687727525.
-------------------------------------
ES PRECISA operador/a
de marketing telefònic.
Horaris a convenir, matí
o tarda. Raó: 606749764-
973450799.
-------------------------------------
SE OFRECE mujer para
hacer trabajos de
limpieza, cuidar gente
mayor o ayudante de
cocina. Telf: 687577810.
-------------------------------------
SE OFRECE chica para
cuidar niños, gente
mayor o limpieza. Telf;:
662294978.
-------------------------------------
SE OFRECE mujer para
cuidar gente mayor
(también por las noches),
limpieza de casas, pisos
o escaleras. T: 667320122.
-------------------------------------
ES PRECISEN cambreres
per terrassa d’estiu i pub
Zeppelin, majors de 18
anys. Raó: 686473026.
-------------------------------------
BOTIGA DE BALAGUER
precisa noia. Interessa-
des enviar C.V. amb foto
recent a l’apartat de cor-
reus, 145 de Balaguer.
-------------------------------------

IMMOBLES

-------------------------------------
DISPOSEM d’habitatges
d’entitats financeres, a
preu d’hipoteca. Interes-
sats demaneu informació
al telèfon: 607896071.
-------------------------------------

SE VENDE un patio de
450 m2, incluido casa.
Razón: 973446131.
-------------------------------------
FINQUES RÚSTIQUES en
venda, terme de Vallfogo-
na de Balaguer, amb
vivenda, pàrking, cuina
d’estiu i una gran pisci-
na. Telèfon d’informació:
687700990.
-------------------------------------
PISOS en venda a Bala-
guer, c/ Cadi, 90 m2 1er
pis, sense ascensor, gran
terrassa, 2on pis sense as-
censor. Telèfon informa-
ció: 687700990.
-------------------------------------
HORT EN VENDA a
Balaguer, 1.500 m2 rega-
diu. Raó: 629244164.
-------------------------------------
ES TRASPASSA pub a
Balaguer,llicència de
discoteca. Tel: 667476167.
-------------------------------------
ES VEN pis dúplex a l’Av.
Països Catalans, 150
m2+terrassa+cuarto de
40 m2 al costat. Tot amb
vistes al riu. Oportunitat
única. Interessats trucar
al 678954170-667476167.
-------------------------------------
ALQUILO piso con mue-
bles a Balaguer. Muy
buen precio. Razón:
600402319.
-------------------------------------
PRECISO piso de alquiler
en Balaguer. Interesados
llamar al 619813038.
-------------------------------------
PIS EN VENDA a Bala-
guer, c/ Cadí, 180 m2, 2
entrades, una amb ascen-
sor. Telf: 687700990.
-------------------------------------
ES LLOGA pis a l’Avingu-
da Països Catalans. Raó:
973446011.
-------------------------------------

LOCAL en venda a
Balaguer, c/ Cadí, 140-
150 m2. Telèfon d’infor-
mació: 687700990.
-------------------------------------
ES TRASPASSA bar-res-
taurant per jubilació.
Amb pàrquing propi, ter-
rassa, menjador de 60
places. Totalment equi-
pat. Funcionament i per-
misos amb regla. Amb
vivenda. Telèfon per in-
formació: 600381763.
-------------------------------------
ES LLOGUEN pàrkings a
l’edifici HP Sanahuja, 36
de Balaguer. Referència
Cudós. Telèfon informa-
ció:973450555, Montse.
-------------------------------------
VENDA/LLOGUER pàr-
kings tancats al c/ Jaume
Balmes, 11. Raó telèfons:
973446161-629310479.
-------------------------------------
LLOGUER de cases, apar-
taments i pisos. Telèfon
informació: 607896071.
-------------------------------------
ES TRASPASSA bar a
Balaguer, en ple funcio-
nament, c/ Dr. Fleming,
37. Raó telèfon informa-
ció: 629476013.
-------------------------------------
ES LLOGA apartament a
la Pineda (Salou), amb
vistes al mar, al costat de
la platja, piscina i pàrking
tancat, a/a, totalment
equipat. Per setmanes i
quinzenes. Raó telèfon:
639330429.
-------------------------------------
ES LLOGUEN pàrkings
de línia al c/ Riu Corb
xamfrà amb c/ Girona
(zona Escola Pia), c/
Barcelona (zona Escola
Pia). De particular a par-
ticular. Raó: 699888360.
-------------------------------------

ES VEN/LLOGA pàrkings
al c/ Barcelona, 68-72 Ba-
laguer. Raó: 676116396.
-------------------------------------
PIS EN VENDA, zona c/
Urgell, 65 m2, 2 hab.,
menjador 21 m2, calf., a/
a, traster, ascensor, 3 anys
antiguitat, impecable.
Opció a mobles. Preu:
105.000 e. Telèfon d’in-
formació: 686016074.
-------------------------------------
ES LLOGA xalet a la pine-
da (Salou), 4 hab, 2 banys,
reformat, capacitat per 6
pax, 300 m2 jardí, pàr-
king, jacuzzi. Totalment
equipat. Per setmanes i
quinzenes, a convenir.
Raó: 650031586 (Cal
Davi).
-------------------------------------
ES LLOGA àtic a Bar-
celona, 3 hab, ascensor,
cuina independent, mo-
blat. A prop metro Pubi-
lla Cases i tranbaix. Preu:
650 e + despeses. Adre-
ceu-vos als telèfons:
973449036-695582313.
-------------------------------------
ES LLOGA pàrking tancat
i amb línia al c/ St. Pere
Màrtir. Raó: 639920281-
973447752.
-------------------------------------

PISO  a l’Av. Països Cata-
lans de 125m2+buhar-
dilla 55m2+trastero 8m2.
Pàrquing cerrado, a/a,
parquet, armarios empo-
trados. Vistas al rio Segre.
Teléfonos: 661754168-
637081097.
-------------------------------------

MOTOR

-------------------------------------
ES VEN Audi A3 sport-
back, 170 cv TDi, quattro,
color vermell, pack shine,
xenon, APS, 1 any garan-
tia. Any 2007. 80.000 kms,
de particular a particular.
Preu: 25.000 e. Raó:
687449890.
-------------------------------------
ES VEN Alfa 147, motor
1900, 140 cv, GTD. Full
equip, navegador. Amb
molt bon estat. Raó:
659837824.
-------------------------------------
Per anuncis en aquesta
secció, adreceu-vos a les
nostres oficines al c/ Sant
Lluís, 36 altell, o bé dema-
neu informació al telèfon:
973448273. També podeu
visitar la nostra web:
www.revistagroc.com
-------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------
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Farmàcies

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

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

Telèfons útils

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 973424151

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

LES AVELLANES

RÚBIES PRAT, NÚRIA 607191367

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

MONTGAI

PERE SOLANS 973430110

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

OS DE BALAGUER

RÚBIES PRAT, NÚRIA 973438136

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

VALLFOGONA DE BALAGUER

AIGUABELLA ALENTA, G.973432151

Farmàcies de torn de Balaguer

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

SORTIDES ARRIBADES

BALAGUER LLEIDA

06.30 (1) 06.59

08.00 08.30

09.50 10.19

12.25 12.54

14.16 (4) 14.46

16.00 16.29

18.30 18.59

19.25 (4) 19.55

SORTIDES ARRIBADES

LLEIDA BALAGUER

06.00 (1)(2) 06.23

07.15 07.44

09.10 (3) 09.39

11.45 12.14

13.45 (3) 14.14

15.15 15.44

17.50 18.19

20.30 20.59

Horari de trens

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI

17.21 ESTERRI D'ÀNEU feiners

13.17 AGRAMUNT feiners

19.47 AGRAMUNT de dill. a div. feiners

07,00 ÀGER finers

14.00 ÀGER dmres. i dv. lectius

17.00 ÀGER dill., dmart. i dij. lectius

17.50 LES Diari

18.05 LES 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

Horari d’autobusos

(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).

BALAGUER LA POBLA

09.39 (3) 11.00

14.19 (3) 15.40

20.59 22.20

LLEIDA LA POBLA

06.40 08.00

12.56 (4) 14.16

18.05 (4) 19.25

De les 8 de la tarda del 21 de maig a les 8 de la tarda del 28 de maig MARCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 28 de maig a les 8 de la tarda del 4 de juny ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 4 de juny a les 8 de la tarda del 11 de juny CLAVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NETEJA DE VIDRES, EDIFICIS, BANCS,

OFICINES, COL.LEGIS, LOCALS

COMERCIALS, NETEGES FI D'OBRA.

C/ Almatà, 2 -   25680 HOSTAL NOU
Tels. 973 451064 - 639 160541

REHABILITACIÓ DE FAÇANES

Pintura i Decoració

Qualitat i dedicació,
els nostres distintius

Pedro Garanto Fillat
C/ Tàrrega, 51 F •  BALAGUER

Tel. 699 949630

Comunitats | Pàrquings | Oficicines
Establiments comercials | Col·legis

Bancs | Naus industrials
Neteges fi d�obra

Neteges en general
Vidres | Rètols

Neteja de catifes i moquetes
Poliment i abrillantament de terra

DEMANI�NS PRESSUPOST
al: 687 509 546

ES TRASPASSA

PUB A BALAGUER,
AMB LLICÈNCIA DE DISCOTECA.

Interessats trucar al: 667 476 167
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