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PORTADA

24 hores de Bàsquet
i Futbol Sala

Què en penseu?...

Josep M. Simon i Auberni

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

Amb el pas del temps
hom s’adona que la plaça del
Mercadal va perdent el
protagonisme que li perto-
ca com a centre neuràlgic de
la ciutat i, més concreta-
ment, del Casc Antic.  I no
em refereixo sols a qüesti-
ons comercials, perquè cada
cop hi hagi menys entitats
financeres –potser la gran

quantitat d’aquests establi-
ments ha estat un problema
– o  comerços oberts, sinó a
altres, més pròpies del taran-
nà que li és més propi, com
a lloc de concentració.
Molts són els actes que du-
rant tot l’any acull. És nor-
mal que així sigui, perquè,
entre altres raons,  no hi ha
problemes d’espai.  No cal-
dria  recordar que és la plaça
porticada  més gran del país.
Ara bé, no entenc per què

quan arriba Sant Jordi o en
casos puntuals, com les dar-
reres celebracions dels títols
del Barça, no sigui el lloc re-
ferencial de trobada i la gent
es dispersi per altres indrets.
Els hàbits canvien, però tam-
bé és bo no perdre certs cos-
tums que marquen els nos-
tres orígens. I  ja se sap què
passa quan hom perd els
orígens, o no...?

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

D’aqui a pocs dies, tots els centres escolars posaran
el cartell de tancat, i els milers de nens i nenes, nois i
noies començaran les esperades vacances d’estiu.
Després d’un parell de caps de setmana plens de festes
i festivals de final de curs, i el lliurament de notes, la
vigília de Sant Joan, inici de l’estiu, començaran aquestes
vacances esperades pels escolars, però molts cops,
desesperants pels pares, que tenen un autèntic
trencaclosques per veure com ocupen el temps dels
seus fills durant els més de dos mesos de vacances.

Aquí entren en joc, les diferents associacions, clubs
esportius, entitats culturals i les pròpies
administracions, que preparen amplis programes
d’activitats, com campaments, campus esportius,
cursos, tallers, i tot tipus d’activitats bàsicament
lúdiques, per facilitar l’estada dels més joves en el seu
temps d’oci de les vacances.

Fa uns anys, era normal veure els escolars pels
carrers i places de la ciutat durant tot el dia els mesos
d’estiu. Eren uns anys on el trànsit i la seguretat els
permetia passar gran part de les seves hores d’oci al
carrer, amb els amics, jugant als tradicionals jocs de
pati.

Ara les coses han canviat. Ni als parcs infantils es
poden quedar sols, i requereixen de persones grans
que en tinguin cura, o que els hi organitzin les activitats
aquestes entitats que esperen l’estiu per poder
desenvolupar les seves activitats lúdicoeducatives, amb
monitors i entrenadors especialitzats i titulats.

Bon entrada d’estiu i bones vacances escolars!

 Final de curs escolar
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El partit dels socialis-
tes de Catalunya, va ser
la llista més votada a
Balaguer, durant el pas-
sat diumenge dia 7 de
juny, en el decurs de les
eleccions al Parlament
Europeu.

Els socialistes van
aconseguir un total de
1.264 vots, amb el 34,2 %,
seguit de Convergència i
Unió, amb el 27,7 % i un
total de 1.024 vots.

La tercera llista més
votada a la capital de la

Noguera va ser la del Par-
tit Popular, amb 602 vots i
el 16,2 per cent dels vots
escrutats, mentre que Es-
querra Republicana amb
390 vots, va treure el
10,5%.

Iniciativa per Cata-
lunya va treure 144 vots,
que significava el 3’8 %
dels vots emesos a la ca-
pital de la Noguera.

Com a nota negativa
de la jornada electoral, cal
fer esment al baixíssim ín-
dex de participació, ja que
només van anar a votar
3.695 persones de les
10.696 amb dret a vot, re-
presentant una participa-
ció del 34,5 % del cens,
que representa ser uns
quatre punts per sota dels
comicis europeus d’ara fa
quatre anys.

El PSC guanya les eleccions

europees a Balaguer, amb el

34,2 per cent dels vots

La nota negativa de
la jornada electoral
va ser el baix índex de
participació, amb
només el 34,5 %

La Festa Rociera supera les previsions i
va omplir de gom a gom el pavelló

El passat dissabte, la
Festa Rociera, organitzada
per la Hermandad Rociera
de la Noguera, va superar
totes les previsions
d’assistents, en les diferents
activitats que es varen dur a
terme.

Així, la festa va començar
a les 18 h amb la celebració
d’una missa rociera a
l’església de Sant Domènec
que es va omplir de gom a
gom, amb l’actuació de
grups folklòrics que varen
amenitzar tota la missa i van
acabar amb la Salve que va
fer arrencar un fort
aplaudiment a tot el públic

emocionat.
Després i en processó

portant la Verge del Rocio a
les espatlles, per part de
membres de la Hermandad,
varen desplaçar-se al Pavelló
del Molí de l’Esquerrà on
començava la festa amb
diferents actuacions, sopar
de germanor i ball fins a la
matinada, quedant petit el

El pavelló Molí de l’Esquerrà ple de gom a gom

local per donar cabuda a
tothom que va voler
participar de la festa.

La organització molt
contents en tot moment per
la bona resposta del públic
assistent a l’acte, va destacar
que el fet de canviar
d’ubicació la festa ha permès
obrir-la a tota la ciutadania,
la qual cosa els fa sentir molt
satisfets.

Cal recordar que durant
els primers anys, la festa va
celebrar-se al barri del Firal, i
la Hermandad Rociera de la
Noguera, va decidir, l’any
passat, traslladar-se al
Pavelló del Molí de l’Esquerà
per tal de poder obrir la festa
a tota la ciutat. Si l’any
passat van ser vora un miler
els assistents a la festa,
enguany s’ha superat amb
escreix aquesta xifra,
consolidant-la com una de
les més reeixides de les
festes de Balaguer.

La missa es va celebrar a Sant Domènec

El Pavelló del Molí de
l’Esquerrà es queda
petit davant el nombrós
públic assistent al sopar
i a les actuacions

Eleccions als Parlament Europeu 07/06/2009

RESULTATS A BALAGUER

Vots %
PSC 1264 34,2
CiU 1024 27,7
PP 602 16,2
ERC 390 10,5
ICV 144 3,8
Altres 146 3,8
En blanc 125 3,4
Totals 3695 100
Total participació: 3695 electors, 34,5% del cens
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Mostra de Bonsais el proper diumenge
14 de juny al Passeig de l’Estació

El Club Bonsai Balaguer,
celebra aquest diumenge 14
de juny, una nova edició de
la popular Mostra de Bonsais
al Passeig de l’Estació.
Aquesta es la catorzena
edició de la Mostra, que ja
s’ha consolidat com un dels
actes d’estiu de la capital de
la Noguera.

La Mostra obrirà les
seves portes a les 11 del matí
i les tancarà a partir de les 9
del vespre.

Durant tot el dia, els
visitants podran gaudir de la
presència d’una vuitantena
d’arbres, alguns d’ells
exposats per primera
vegada.

Com ja és habitual a la
Mostra, durant tot el dia hi
haurà un professor per tal de
que els visitants puguin
preguntar qualsevol dubte o

Durant tot el diumenge, es podran observar una
vuitantena de bonsais al Passeig de l’Estació

Aquest diumenge 14
de juny, Balaguer
celebrarà la Festa del
Corpus, a la Plaça del
Mercadal.

Durant la tarda
s’elaboraran les tradi-
cionals catifes de flors a
la mateixa Plaça i al carrer

Miracle, i posteriorment
en processó, els parti-
cipants a la Festa religiosa
es dirigiran cap a
l’Església del Miracle, on
es celebrarà la Missa, a
càrrec del Rector de
Balaguer, Mn. Ramon
Solé.

Celebració de la Festa del

Corpus amb catifes de flors

Catifa de flors al carrer Miracle

Mostra de Bonsais

consulta sobre l’art del
bonsai.

Fa pocs dies, el Club va
finalitzar un curs, totalment

gratuït, en el que hi van
participar 17 alumnes de
diferents comarques de
Lleida.
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Laboratori

Dr. M. PEREMIQUEL i LLUCH
Metge
Especialista d'Anàlisis Clíniques
ALÈRGIA - BIOQUÍMICA - HEMATOLOGIA
BACTERIOLOGIA
HORMONES - IMMUNOSEROLOGIA

HORARI: diari de 9h a 11h.

C/ Dr. Fleming, 19 - BALAGUER
Tel. 973 446699

Centre Mèdic Pere III

Av. Pere III, número 10, entresòl. Balaguer

Centre Mèdic Pere III

Av. Pere III, número 10, entresòl. Balaguer

Dr. Antoni Santamaria
Ginecologia i obstetricia - Tel. 666 153 307
Visites dimecres matí a hores convingudes

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

El CEIP La Noguera fa un intercanvi
amb alumnes d’un CEIP de Badalona

Al llarg d’aquest curs
escolar, l’alumnat de cicle
superior del CEIP La
Noguera ha realitzat un
intercanvi cultural amb
l’alumnat de cinquè del
CEIP Rafael Casanova de
Badalona.

El mes de novembre els
alumnes de La Noguera van
viatjar a Badalona, on van ser
molt ben acollits pels

amfitrions. Allà van ser
guiats pels propis nens i
nenes fent una ruta turística
per tal de poder conèixer la
ciutat. Van acabar fent jocs
romans a la platja.

Trobada d’alumnes de Balaguer i Badalona

El passat dia 18 de maig
va tenir lloc el retorn de la
visita, amb els alumnes del
CEIP Rafael Casanova de
Badalona, que visitaren
Balaguer.

Valoració positiva de la
“Setmana sense fum”

La regidoria de sanitat de
l’Ajuntament de Balaguer i
el CAP de Balaguer van  co-
ordinar  juntament aquesta
nova activitat  per  cons-
cienciar a la població dels
efectes  que produeix el ta-
bac en la nostra salut.

Aquest any, Balaguer va
organitzar  activitats al carrer
dintre de la celebració de la
X Setmana Sense Fum, amb
l’objectiu de conscienciar la
població dels efectes nocius

del tabac en la salut, tant en
fumadors actius com en els
fumadors passius.

La valoració ha estat
força positiva, ja que s’ha
pogut incidir i augmentar la
divulgació sobre la pe-
rillositat d’aquest hàbit, així
com donar a conèixer
l’existència d’una consulta
específica de deshabituació
dins el CAP de Balaguer per
a tots aquells que estiguin
interessats en deixar-ho.

Els alumnes de Balaguer
van visitar Badalona i
els barcelonins van
retornar la visita el
passat 18 de maig

El passat 2 de juny va
tenir lloc l’acte oficial de
cloenda de les xerrades
informatives que durant
els mesos de maig i juny
han tingut lloc a Balaguer.
Aquestes xerrades han

donat a conèixer els
diferents tipus de càncer
més comuns a mans de
professionals de l’Hos-
pital Universitari Arnau de
Vilanova alhora que han
donat unes pautes de
salut per tal d’evitar
alguns riscos davant
aquesta malaltia tan
estesa darrerament.

La xerrada sobre el
càncer de colon amb un
centenar d’assistents va
anar a càrrec de la Dra.
Antonieta Salud.

Molts assistents a les

xerrades informatives sobre

el Càncer a Balaguer

Cloenda de les xerrades

La Doctora Antonieta
Salud posa punt i
final a les xerrades
sobre el càncer a
Balaguer

X Setmana sense fum
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El passat 15 de maig,
es va fer el lliurament de
les Orles a un total de 35
alumnes de Segon de
Batxillerat del col·legi
Nostra Senyora del

Carme, de la promoció
2008-2009.

L’acte es va realitzar a
la Sala d’Actes del centre,
i al finalitzar el lliurament,
els alumnes i familiars
van celebrar un sopar de
germanor al Pavelló
d’Inpacsa amb la presèn-
cia de 190 comensals.

A l’acabar el sopar  hi
va haver una batucada a
càrrec del grup de
Balaguer i després una
sessió de ball.

El Nostra Senyora del Carme

lliura les orles als alumnes

de segon de batxillerat

Promoció 2008-2009

35 alumnes de segon
curs de batxillerat
van rebre les orles de
la promoció
2008-2009

Celebració del Dia Universal de la
Sardana, al Santuari del Sant Crist

El proper diumenge 21
de juny, arreu del món, es
ballaran sardanes en motiu
de la celebració del Dia Uni-
versal de la Sardana.

És una festa instituïda
per l’Obra del Ballet Popular
com a jornada d’enaltiment
a la dansa catalana.

Els actes a Balaguer, or-
ganitzats pel Grup Barres i
Escacs s’iniciaran a les 10 del
matí amb una Missa amb
ofrenes sardanistes al San-
tuari del Sant Crist, tot se-
guit hi haurà un esmorzar de
germanor pels assistents i
una gran ballada acompa-
nyada per la Cobla Juvenil
d’Agramunt.Dia Universal de la Sardana al Santuari del Sant Crit

La Resdència Sant Domenec organitza
una sortida a Sant Llorenç de Montgai

Per setè any consecutiu,
la Residència Sant Domènec
de Balaguer va organitzar, el
passat divendres 5 de juny,
una sortida al càmping de St.
Llorenç de Montgai. Aquesta
és sufragada íntegrament per
l´Associació-Residència
sense afany de lucre i també
hi col·labora el Consell
Comarcal prestant el Servei
de Transport Adaptat.

Els residents que hi van
anar van practicar jocs i
esports.

Els actes començaran a les 10 del matí amb una
Missa amb ofrenes sardanistes, i una ballada

Sortida a Sant Llorenç
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El passat divendres,
dia 5 de juny va tenir lloc
al local de l’associació la
presentació de la
campanya de primavera
amb l’eslògan  «Sí, tu ets
important». Campanya
comercial presentada per
uns cartells molt atractius
que es penjaran en tots
els comerços associats
de la ciutat i es basa en
repartir 10.000 e  en
premis directes de 5 e
cadascun.

Tots els comerços
associats lliuraran als

seus clients uns petits
cartrons per rascar i
provar sort.

L’objectiu d’aquesta
campanya, segons va
manifestar el nou
president l’Albert Coma,
és que els premis que es
lliurin quedin molt
repartits entre els
compradors i es generi
aquella complicitat entre
comprador i venedor que
de fet, és el que es busca
amb tota campanya
comercial.

A partir d’aquesta
setmana, la campanya
veurà la llum i es
repartiran unes 32.000
butlletes a tots els
comerços adherits a la
campanya comercial.

A la presentació de la
campanya hi va assistir la
regidora Mar Roldán.

El comerç de Balaguer

repartirà deu mil euros en la

campanya de primavera

Presentació de la campanya comercial

L’Associació de
Comerciants Balaguer
2021 presenta la seva
nova campanya
comercial

Celebració de la Primera Jornada
Olímpica de la Fundació Pere Mata

La Fundació Pere Mata,
Fundació Privada que és la
entitat gestora de la  Resi-
dència Comtes d’Urgell de
Balaguer ha organitzat la Pri-
mera Edició de l’anomena-
da Jornada Olímpica de Re-
sidències amb la participa-
ció de residents de les qua-
tre residències que l’entitat
gestiona arreu del territori
català.

Les residències
participants han estat la  del
Comtes d’Urgell de
Balaguer, la de Bellpuig, la
de Poble Nou de Barcelona i
la del barri de Vallbona de
Barcelona que n’ha estat
l’amfitriona.

Jornada Olímpica de la Fundació Pere Mata

Artesa de Segre, Preixens i Bellmunt
cedeixen el fons municipal a l’Arxiu

Els alcaldes dels ajunta-
ments d’Artesa de Segre,
Preixens i Bellmunt d’Urgell
han signat un contracte per
la cessió en dipòsit del seu
fons documental a l’Arxiu
Comarcal de la Noguera.

La direcció de l’Arxiu
Comarcal valora molt
positivament la iniciativa
d’aquests ajuntaments que
garanteixen, amb aquesta
actuació, la preservació de la
memòria històrica del seu
poble.

Residents de la Residència Comtes d’Urgell de
Balaguer van participar en aquesta trobada

Signatura de la cessió
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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

La passada setmana
va tenir lloc a la seu del
Consell Comarcal de la
Noguera la presentació
de la XIV edició de la Cà-
tedra d’Estudis Medie-
vals del Comtat d’Urgell,

amb l’assistència de la
directora de l’arxiu, Maite
Pedrol, en Flocel Sabaté
catedràtic d’història me-
dieval de la Universitat de
Lleida, en Vicent Font,
president del Consell Co-
marcal de la Noguera i en
Miquel Aguilà, alcalde de
Balaguer.

La Càtedra d’enguany,
que es celebrarà els
propers 1, 2 i 3 de juliol,
va sobre el tema de les
Identitats a l’Edat
Mitjana.

Presentació de la Càtedra

d’Estudis Medievals Comtat

d’Urgell, al Consell Comarcal

Presentació de la Càtedra

La Càtedra d’Estudis
d’enguany estudiarà
el tema de les
Identitats a l’Edat
Mitjana

Núria Ramon de la Secretaria General
de l’Esport inaugura la pista de Cubells

Núria Ramon, com a
representant Territorial de la
Secretaria General de
l’Esport del Govern a Lleida,
va inaugurar la nova pista
esportiva de la localitat
noguerenca de Cubells.

En la seva arribada a
l’Ajuntament de Cubells, va
ser rebuda per l’alcalde,
regidors i l’equip de
promeses del futbol sala de
Cubells.

Després de signar al llibre
d’honor i veure el plànol de
la pista poliesportiva, Núria
Ramon es va traslladar al
local social del Club de
Bitlles l’Eral on l’esperàvem

el president Josep Pons,
membres de la junta i socis
un cop visitat el local, se li
va fer inaugurar el nou camp
de bitlles i va posar amb
membres de l’equip per a la
fotografia de rigor.

Acte seguit va inaugurar
la pista poliesportiva. En els
parlaments hi van intervenir,
en primer lloc, l’alcalde,

L’equip de Futbol Sala de Cubells amb les autoritats

Josep Roig, que va agrair el
suport rebut tant de
Governació com de la
Secretaria General de
l’Esport per adequar la pista
a mides reglamentàries de
competició; el president del
Consell Comarcal, Vicent
Font que va fer referència als
beneficis indubtables que
reporta la pràctica esportiva,
i va concloure la delegada a
Lleida de la Secretaria
General de l’Esport, Núria
Ramon, remarcant la
necessitat de tenir unes
instal·lacions idònies i ben
conservades per les
diferents pràctiques
esportives.

La delegada també  va
visitar el local de la penya
barcelonista, penya que
dóna nom a l’equip actual del
futbol sala de Cubells, que
competeix en categoria
provincial.

Núria Ramon va inaugurar la nova pista de Cubells

Núria Ramon va ser
rebuda per les autoritats
locals de Cubells i el
president del Consell
Comarcal de la Noguera
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El Centre d’Observació de l’Univers del
Montsec, és presentat a Toulouse

El director científic del
Consorci del Montsec, Sal-
vador Ribas, ha presentat el
Centre d’Observació de
l’Univers d’Àger, a Toulouse,
en el marc de les activitats
previstes dins de la Setma-
na de les Terres de Lleida que
programa l’Any de Catalunya
al Sud de França, organitzat
per Turisme de Catalunya a
través del seu Centre de Pro-
moció Turística a França.

Aquesta iniciativa ha per-
mès des del seu inici, el 23
d’abril, fins a finals de maig,
dur a terme diferents actua-
cions de promoció d’un ven-
tall de destinacions de turis-
me catalanes a la ciutat fran-
cesa. A banda de la presen-
tació del COU, el Consorci
del Montsec també partici-
pa en una exposició col·-Centre d’Observació de l’Univers

En el decurs del programa de la Setmana de les
Terres de Lleida dins de l’Any de Catalunya al Sud
de França organitzat per Turisme de Catalunya

lectiva dedicada a les terres
de Lleida a la Maison de Midi-
Pyrénées de Toulouse, amb
un punt d’informació i un
audiovisual i altres materials
promocionals sobre l’equi-
pament.

La presentació del COU
a Toulouse s’inclou en el
marc de les activitats de pro-
moció de l’equipament que
està duent a terme el Con-

sorci del Montsec, i que ja
l’han donat a conèixer a la
Fira internacional de turisme
FITUR de Madrid, al Con-
grés de la Unió Astronòmi-
ca Internacional celebrat a la
seu de la Unesco, a París, al
Saló Internacional de Turis-
me de Catalunya o amb visi-
tes al COU de directors de
centres de promoció turísti-
ca.

Un moment de la presentacio a Toulouse
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La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres

La vida de Pippa Lee
sembla idíl·lica. És l’esposa
perfecta d’un brillant editor
trenta anys més gran que
ella, la mare orgullosa
d’uns bessons amb èxit, la
bona amiga i la veïna
encantadora que tots
estimen. Però enmig del
brunzit de les segadores de
gespa i dels rutinaris cafès
del matí a la urbanització
per a jubilats on s’acaben
de mudar, Pippa, que en el
passat va conèixer el
costat salvatge de la vida,
comença a qüestionar-se
com ha arribat fins aquell
lloc.

Història sobre la
joventut impetuosa, troba-
des inesperades, aven-
tures amoroses i traïcions,
i sobre la perillosa segu-
retat del matrimoni.

Las vidas privadas de

Pippa Lee
Autor: Rebecca Miller
Gènere: Novel·la

La papallona negra
Autor: Antoni Pladevall
Gènere: Novel·la

Carnaval
Autor: Javier Sobrino
Gènere: infantil
(a partir de 6 anys)

Antoni Pladevall, autor
de “Terres de lloguer”, ha
guanyat el Premi Carle-
many amb la seva darrera
novel·la, “La papallona
negra”. Aquesta relata la
relació amorosa apassio-
nada i absorbent entre en
Jordi, l’hereu de Can
Montalà, una casa pairal
molt antiga de la Cata-
lunya interior, i la Martina,
una estudiant universi-
tària de Barcelona de
bellesa inquietant que,
juntament amb unes
amigues, decideix passar
un cap de setmana en un
dels allotjaments rurals
que la família Montalà ha
inaugurat al vell mas.

Retrat panoràmic so-
bre les transformacions
econòmiques i socials de
la pagesia actual.

En ple carnaval, amb
tot el seu rebombori,
l’Anna no gaudeix de la
festa, no li agrada tot el
muntatge que es fa i el fet
d’haver de disfressar-se.
Però justament aquell dia
han d’anar a casa de l’àvia,
i l’Anna es perd enmig de
la rua fins que, morta de
por, es troba un arlequí que
la rescata de la seva pròpia
por i la fa gaudir de la festa.

Un llibre que ens parla
de les pors dels més petits
i de la seva superació amb
l’ajuda dels adults, amb
sensibilitat.

Destaquem les il·lus-
tracions tan expressives de
Rebeca Luciani i el format
del llibre (és molt gran i
s’obre de la mateixa
manera que els calendaris),
format ben diferent.

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

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

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter

Anit,
trucaren records sobtats
al bell moll de la memòria.
Sentiments i destí
es fan una sola cosa.
Anit,
llesques de pa resseques
encara tenien força
per erigir-se en bon àpat
i, amb tot,
hi ha un munt de circumstàncies
que defineixen l’oblit.
Nostàlgies infructuoses, penes al cor,
passadissos llargs, corriols,
dreceres sense camí.
Tendeixo a sublimar
qualsevol virtut aliena
i això confon.
Amant de la paraula, t’escric a tu però,
amic de tantes hores,
jo,
que res no sóc
per robar-te mil estones,
per pensar-me que em llegeixes,
per suposar que m’escoltes.
Però t’escric a tu,
sentiment i destí,
perquè detesto l’oblit.
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El proper 19 de Juny el Centre Històric
acull la Va edició “Nit de Llegendes”

El proper 19 de juny, a
partir de les 21h, Balaguer
viurà la Va Nit de Llegendes,
un itinerari literari-musical
pel patrimoni històric de la
ciutat.

Aquesta activitat és una
col·laboració entre l’Escola
Municipal de Música  i el
Museu, àrees de l’Institut
Municipal Progrés i Cultura,
que treballen conjuntament
des de fa cinc anys per oferir
a la ciutat una vetllada que
és el tret de sortida de totes
les activitats d’estiu.

Els alumnes de l’escola
de música posaran fons
musical a narracions
fantàstiques ambientades
en el patrimoni monumental
de Balaguer, que són
explicades per joves actors i
actrius de la ciutat. LaCentenars de persones a la Nit de Llegendes 2008

Enguany es presentaran noves llegendes, musciades
pels alumnes de l’Escola Municipal de Música i
interpretades per actors i actrius de Balaguer

trentena de joves artistes,
actuaran en quatre conjunts
instrumentals en els
diferents punts de l’itinerari.

Els relats han estat
seleccionats d’entre les
llegendes, històries i
tradicions de Balaguer i les
comarques veïnes, i es
podran escoltar en aquesta
edició, entre altres, les
històries del Fantasma de

Santa Maria, o la Bruixa del
carrer dels Teixidors.

El recorregut tindrà
aquest any el seu punt de
sortida als jardins del Parc
del Reial (al costat del Parc
arqueològic del Pla d’Al-
matà), seguirà fins al castell
Formós, l’Església de Sta
Maria i finalitzarà al costat de
les muralles, a l’amfiteatre
del Museu de la Noguera,

“Nit de llegendes” és un itinerari literari-musical
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El darrer cap de
setmana de maig, l’equip
infantil del Club Futbol
Balaguer va desplaçar-se
a la població francesa de
l’Isle en Dodon per dispu-
tar el Torneig Interna-
cional de futbol d’aques-
ta localitat, amb la
participació d’una vintena
d’equips, amb repre-
sentants francesos i
anglesos  i el Balaguer
com a únic representant
de Catalunya.

L’equip que entrena
Dani Valls i Jordi León va

fer un bon paper, quedant
vuitè del torneig, tot i que
va estar a les portes de
passar a semifinals  en un
partit eliminatori contra el
Muret, que va finalitzar
amb l’empat a zero inicial,
i en el qual els balaguerins
van gaudir de tres
ocasions per trencar
l’empat. Al final, la tanda
de penalts no va ser
favorable als balaguerins
que es van quedar a les
portes de les semifinals,
davant l’equip que
posteriorment es faria
amb la copa de vencedor.

Destacar  els dos tro-
feus que va emportar-se
el jugador del C.F. Bala-
guer, Juanjo Martínez,
com a millor jugador i
màxim golejador amb 10
gols, del torneig.

L’Infantil del C.F. Balaguer va

jugar el torneig internacional

de futbol a l’Isle en Dodon

Infantil del C.F. Balaguer

FUTBOL >> L’equip
entrenat per Dani
Valls va fer un bon
paper en el Torneig
del Sud de França

Del 15 de juny al 9 de juliol, es
celebra el Torneig sènior de Futbol-7

Un total de 16 equips de
Balaguer i comarca s’han
inscrit al Torneig sènior de
Futbol-7 que començarà el
proper dilluns 15 de juny i
s’acabarà el dia 9 de juliol.

Aquest torneig està or-
ganitzat pel Club Futbol
Balaguer amb la col·-
laboració de la Regidoria
d’Esports de l’Ajuntament
de Balaguer.

El Torneig es disputarà
al Camp Municipal d’Es-
ports de Balaguer, cada dia
a partir de les 20,30 hores
fins a les 23 hores.

Els equips es dividiran
en dos grups de vuit i dis-
putaran una lligueta.Lliurament de trofeus del torneig 2008

Arriba una nova edició de les 24 Hores
de Futbol Sala Ciutat de Balaguer
FUTBOL SALA>> El pro-
per cap de setmana del 20 i
21 de juny, el pavelló
poliesportiu de Balaguer
acollirà una nova edició de
les 24 hores de Futbol Sala,
amb la participació d’equips
de Balaguer i de la comarca.

Prèviament, aquest pro-
per dissabte 13 de juny es
disputarà al pavelló
d’Inpacsa la fase prèvia de
les 24 hores on es classifica-
ran els equips, que encara
no ho estan.

FUTBOL 7>> Un total de 16 equips s’han inscrit a
l’edició d’enguany, organitzat pel C.F. Balaguer

24 Hores de Futbol Sala
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TENNIS TAULA>>
L’exvicepresident del
Barça Sandro Rosell, en
nom del Càmping de la
Vall d’Àger, co-patrocina-
dor del Balaguer Villart
Logístic, va organitzar el
passat dia 2 de juny un
sopar d’homenatge a les
jugadores de l’equip que
han aconseguit aquest
temporada el Campionat
de Lliga de Divisió d’Ho-
nor Estatal Femenina de
Tennis Taula.

Al sopar, hi van assis-

tir, a més de les jugadores
de l’equip Anna Biscarri,
Loredana Raduta, Yan Lan
Li, i Laia Torregrosa, el Pre-
sident de la Federació Ca-
talana de Tennis Taula a
Lleida, Enric Vall, el Coor-
dinador d’Esports de la
Diputació de Lleida, Camil
Gòmez, la Representant
Territorial de l’Esport a
Lleida, Núria Ramon, el
President del Consell Co-
marcal de la Noguera,
Vicent Font i l’Alcalde de
Balaguer, Miquel Aguilà.

Homenatge a l’equip sènior

femení del Club Tennis Taula

Balaguer pel seu ascens

Homenatge al CTT Balaguer

Aquest cap de setmana es celebra la
41a edició de les 24 Hores de Bàsquet

Aquest cap de Setmana
del 13 i 14 de juny, el pavelló
poliesportiu de Balaguer es
vestirà de gal·la per acollir la
41a edició de les 24 Hores
de Bàsquet “Ciutat de
Balaguer”, organitzades pel
Club Bàsquet Balaguer.

A partir de primera hora
del dissabte 13 de juny i fins
el diumenge 14 al migdia,
seran molts els equips de
totes les categories, tant
masculins com femenins
que desfilaran pel parquet
del pavelló, per disputar els
seus respectius partits.

El diumenge al migdia es
lliuraran els trofeus del tor-
neig de bàsquet 24 hores.24 Hores de Bàsquet Ciutat de Balaguer

L’equip sènior femení del Club Bàsquet
Balaguer manté la categoria a Segona
BÀSQUET>> El sènior fe-
mení del Club Bàsquet va
aconseguir la darrera victò-
ria de la temporada que ser-
veix per mantenir la catego-
ria un any més. Va ser un
gran partit, ple de nervis i
tensió, ja que s’ha de tenir
en compte allò que hi havia
en joc. El partit, i l’eliminatò-
ria, es va decidir gràcies a l’en-
cert defensiu que van man-
tenir durant els 80 minuts.
En quasi tot moment van
controlar el ritme de partit,
malgrat els esforços de les
visitants per capgirar l’elimi-
natòria.

A més de la intensitat
defensiva, a la segona part

BÀSQUET>> Durant tot el dissabte i el diumenge
al matí, es jugaran partits de totes les categories

El sènior femení del Club Bàsquet Balaguer

es van poder treure els ner-
vis de sobre i van atacar les
seves variants defensives
trobant sempre recursos per

finalitzar amb encert els
atacs.  Al final, una victòria i
la permanència a la Segona
Catalana.
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Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 973 448 332

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER

NATACIÓ>> En David
Bach i Mayordomo del
Club Esportiu Natació
Balaguer ha aconseguit 4
medalles i en Pere Graells
3 medalles en el
campionat de Catalunya
de natació adaptada
celebrat aquest cap de
setmana a les
instal·lacions del Club
Natació Sitges.

En David Bach va
aconseguir la primera
posició i per tant el
campionat de Catalunya
en les proves dels 50 i 100
metres lliures i 50

esquena, i va aconseguir
la medalla de plata en la
prova dels 200 metres
estils amb un temps de 3’
04"30.

Per altra part  el
nedador Pere Graells  va
aconseguir una meritòria
segona posició de Cata-
lunya en la prova dels 100
metres lliures i dos
medalles de bronze en les
proves de 50 lliures i 50
esquena.

Molt bons resultats
per als dos únics
representants de les
Terres de Lleida.

David Bach i Pere Graells, als

campionats de Catalunya

Pere Graells i David Bach

L’equip femeni de l’O.C. La Sentiu

salva la categoria a la segona volta

L’equip O.C. La Sentiu
femení que aquesta
temporada ha jugat per
primer any  a Primera Divisió
Femenina Catalana, ha
destacat per poder salvar la
categoria realitzant una gran
segona volta, amb esforç,
dedicació i treball per part de
les jugadores i l’equip
tècnic.

La Directiva ja està
treballant de valent per
aquesta pròxima temporada
2009/2010 i fa una crida a
totes aquelles noies que
estiguin interessades en
participar en aquest projecte,
per a que s’inscriguin en
aquest equip de futbol sala.L’equip femení de l’O.C. La Sentiu

FUTBOL SALA>>L’equip de Futbol Sala vol trobar
noies amb ganes de jugar per la propera temporada

Èxit dels balaguerins en el Campionat
de Catalunya Màster de natació
NATACIÓ>> Elpassat cap
de setmana es va celebrar el
campionat de Catalunya
Màster a les instal·lacions
del Club Natació Sabadell.

Hi va haver la participa-
ció de nou nedadors del
Club Esportiu Natació
Balaguer amb uns resultats
magnífics, amb un total de
12 medalles pels nedadors
balaguerins.

Destaquem els èxits
aconseguits pels espor-
tistes de Balaguer, comen-
cant per la categoria
premàster a l’Albert Barri
amb tres medalles d’or i
campió de Catalunya en les
proves de  100 i 200 esquena
i 100 estils i  en Marc Auberni
també tres medalles d’or en
50, 100 i 200 papallona.

En categoria +25 tenim
a l’Helena Garcia amb dos
medalles, plata en els 100
metres lliures i bronze en els
50 metres papallona.

En +35 tenim al David

Nedadors del C.E.N. Balaguer

Pifarré amb dos medalles de
bronze en els 50 i 100
papallona i en David Bach
amb una medalla de bronze
en els 50 esquena.

En +40 tenim la medalla
de bronze de la Maite Pedrol
en els 50 papallona.
Destacar també el quart lloc
del relleu de 4 x 50 estils
femení amb Mireia Santes-
mases, Imma Torné, Helena
Garcia i Maite Pedrol,

aconseguint el quart lloc en
els 200 lliures de l’Imma
Torné i d’en Gerard Nadal en
els 50 papallona.

D’altra banda, el tècnic i
entrenador del Club Esportiu
Natació Balaguer, en David
Pifarré, ha estat nomenat per
la Federació Catalana de
Natació, membre del comitè
de natació d’aquesta fede-
ració, en representació de
les Terres de Lleida.



17<<E S P O R T S

El passat diumenge,
va tenir lloc, al marge es-
querre del riu Segre, el XII
Concurs de Pesca Aigua
Dolça Aragó - Catalunya -
Navarra amb la participa-
ció de 15 equips de pes-
cadors de diferents asso-
ciacions d’aquestes Co-
munitats Autònomes
essent un total d’una vui-
tantena de pescadors que
es varen aplegar ja el dis-
sabte per la tarda, per tal
de començar el diumen-
ge a primera hora el con-
curs.

Aquest important
concurs ha estat
organitzat per la Societat
de pescadors esportius de
Balaguer amb el
recolzament i suport de la
Federació Catalana de
Pesca esportiva i Càsting,
qui van facilitar tota la
logística i el personal
necessari per tal de tirar
endavant aquest
important esdeveniment.

El president de la
Federació que també va
voler estar-hi present va
agrair, un cop més tot el
suport rebut per
l’Ajuntament de Balaguer
alhora que va destacar
l’excel·lentíssim marc del
qual gaudim a la ciutat, un
riu que a més a més és
dels més ben cuidats del
nostre territori.

Balaguer acull el Campionat

de pesca d’aigua dolça

Aragó-Catalunya-Navarra

Concurs de pesca

PESCA>> El Concurs
va comptar amb la
presència d’una
vuitantena de
pescadors

Antoni Carreño es proclama Campió
d’Espanya de dobles de tennis

El tennista balaguerí,
Antoni Carreño va procla-
mar-se campió d’Espanya
de tennis en la modalitat de
dobles, fent parella amb el
tennista barceloní Carles
Arnó.

El Campionat d’Espanya
es disputava a Platja d’Aro i
la parella guanyadora va des-
fer-se en les semifinals de la
parella A. Mínguez i J. Piles,
guanyadors del campionat
en els darrers 10 anys.

En la final, Antoni
Carreño i Carles Arnó van
desfer-se de la parella J.M.
de Argila i M. Mas de Xaxas
per un resultat de 6-2, 4-6, i
10-5 al tie break.Antoni Carreño

Els més joves podran tornar a gaudir
de les activitats de l’Estiuesport
ESTIUESPORT>> La regi-
doria d’esports de l’Ajunta-
ment de Balaguer ja està tre-
ballant en la preparació d’una
nova edició de l’Estiuesport.
Tot un seguit d’activitats es-
portives d’estiu per a que els
més joves, de 5 a 16 anys
puguin gaudir de l’estiu prac-
ticant els esports que més
els agraden.

Les inscripcions a les di-
ferents activitats es fan a les
Oficines de la Piscina Muni-
cipal.

TENNIS>> L’esportista balaguerí va disputar el
campionat el passat cap de setmana a Platja d’Aro

Estiuesport
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Els equips del Ntra. Senyora del Carme
fan un bon paper als Jocs Escolars

El passat 29, 30 i 31 de
Maig es van disputar a
diferents punts de la
geografia catalana, les
Finals Nacionals dels Jocs
Esportius Escolars de
Catalunya.

El col·legi Nostra
Senyora Del Carme de
Balaguer, aconseguia
classificar a tres equips per
a les mencio-nades finals.

L’Equip cadet de l’escola,
que sortia a la pista com a
vigent  Campió de Cata-
lunya, va aconseguir un
meritori 5è lloc a Sant Carles
de la Ràpita.

Idèntica sort va tenir
l’equip infantil masculí a la
localitat gironina d’Hos-
talric, mostrant un gran
nivell en una disciplina com
el futbol sala, tan arrelada
dins l’esport escolar.

ESPORTS>> El centre balaguerí va aconseguir
col·locar 3 equips a les diferents finals disputades

El proper divendres
26 de juny, el Teatre
Municipal de Balaguer
servirà d’escenari per una
nova edició de la Nit de
l’Esport, on la regidoria
d’Esports retrà un
homenatge a aquells
clubs i esportistes que al

llarg de la temporada, han
destacat per la seva tasca
en l’àmbit esportiu.

Cadascun dels clubs
de Balaguer, fa la
nominació dels seus
esportistes més destacats
durant la temporada, per
rebre l’homenatge.

El Teatre acollirà una nova

edició de la Nit de l’Esport

Nit de l’Esport

Equip del Nostra Senyora del Carme

D’altra banda, també cal
remarcar el paper de l’equip
infantil femení, quedant 6è
de Catalunya després de fer

una gran temporada.
Així doncs, ja hi ha tres

equips balaguerins a les
Finals Nacionals.
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Entrevistes freaks.

Musclos Tigre
Inyaqui Olarte Vives

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

Per una vegada he tingut
que refer una entrevista i que
consti que no m’importaria
haver-ho de fer més sovint,
si és per a bé. Resulta que
havia redactat un text
reclamant que alguns
urbans posessin remei als
cacaus circulatoris
ocasionats per les obres del
Pere III. Doncs, això, que ja
hi són, de tant en tant...

Ara, el problema era que
havia d’entregar l’entrevista
i no tenia ganes d’escriure
sobre les celebracions
futboleres ni les eleccions
europees. De què punyeta
és pot parlar a Balaguer el
mes de Juny? De les
terrassetes del Passeig
plenes de punta a punta?
Massa relaxat. No?

Crec que és el moment
de posar en escena un dels
personatges més exaltats de
l’escena eco-frikista, un
home que, sense voler, a
base d’enrabiades, ha fet
pujar un grau l’escalfament
global, el paladí de la floresta,
l’ecòleg Bízquez!

- Ni se t’acudeixi! -em va
cridar lo Bízquez, sortint
entre unes canyes al llac de
Sant Llorenç.

Jo anava a ficar la
piragua a l’aigua, per remar
una estoneta. Vaig mirar
l’aigua sobre la que havia de
deixar caure la proa, per si hi
havia algun peix despistat
amb risc de prendre mal.

Lo Bízquez se’m va
acostar amb un somriure ple
de dents, rere la poblada
barba i em va dir:

- Estaves a punt de
cometre un delicte major.

Jo, que no sabia de què
punyetes m’estava parlant,
li vaig contestar: - Queeee?

Lo Bízquez, posant-se

transcendent, va començar
a explicar:

- Estaves a punt de
causar una mega-extinció
dins l’ecosistema lacustre
perquè en aquesta
embarcació, possiblement,
hi hagi adherits milions de
musclos zebra que
colonitzaran el llac i acabaran
amb la biodiversitat i totes
aquestes gaites.

Com que ja el començo
a conèixer al Bízquez, no em
vaig voler deixar enredar per
tota aquella xerrameca
pseudocientífica i li vaig
replicar:

- Doncs, no, no n’hi ha
cap de musclo ni escopinya
en aquesta piragua. Has de
saber que l’he netejada amb
lleixiu.

Lo Bízquez no se’n fiava
ni un pèl i em va tenir deu
minuts esperant mentre
revisava la piragua del dret i
del revés. Al final, com que
òbviament no hi havia ni
rastre de musclos zebra, ni
al vapor, ni a la marinera,
rondinant, em va deixar
entrar al llac. L’home, a cada
palada meva, s’estremia
com si l’estesin apunyalant.
Quin personatge!

Quan ja m’havia allunyat
vint metres llac endins i em
considerava fora de l’abast
de la seua fúria, em vaig girar
i li vaig aviar:

- Si el dia de Taranssegre
has de revisar les barques
una per una, vas fi!

En Bízquez em va fer un
gest de mal gust i es va treure
un punxó de grans
proporcions de la motxilla i
el va brandar ostensi-
blement. Aquest encara
seria capaç de punxar el
pneumàtics de les barques.
Al tanto amb lo Bízquez!

Malvendre
C.G.A.

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

Quan llegireu aquest
escrit del Groc, les eleccions
europees hauran passat
avall. Desconeixent si els
pronòstics es compliran o
no, i no havent-n’hi ja cap
temor de que m’acusin de
partidista, sí que podem
deixar constància de tot el
que les han envoltat. Vostès
com jo mateix han degut
comprovar una baixada
substancial en el paper
malgastat, per tan és un
motiu d’alegria. Prou petita
per cert, davant la baixada
de nivell dels arguments
penjats pels carrers amb una
gosadia ben inconscient. I
no cal dir sinó dos dels
motius d’aquest
despropòsit, un, per la
falsedat del missatge que
volia transmetre, i dos, per
la manca d’escrúpols en
mentir. Malgrat reconèixer
que l’esquerra sempre ha
venut millor el seu bagatge
que la dreta, també és cert,
que mai havia mentit tant
com ara.

Tenir el valor de dir que
la crisis és senzillament
culpa de les dretes i que la
solució és d’esquerres, és
per ficar-te a plorar. No volen
recordar els seus Paradisos
que van acabar com tots
sabem, sí podem recordar
que el Sr. Miterrand a França,
va intentar donar un cop de
timó cap a solucions
esquerranes; ni un any va
mantenir la postura. Va
veure que tot s’anava en
orris. Però clar ell era un
home intel·ligent, i el poble

prou cult i format en
democràcia per fer-li veure.

Lluïr la carència de
“finezza” política de penjar la
imatge de destacats polítics
mundials dient que ells són
els culpables de la situació
econòmica actual, penso
que és d’un mal gust
gegantí amb una
inoportunitat del mateix
tamany, en quan demà el
Zapatero pot trobar-se amb
els fills polítics d’aquests
líders, que entre rialles li
clavaran el que convingui. És
una propaganda de
troglodites per “atrasats”
mentals. I en un encís es pot
dir, que els nostres polítics
prou bé s’hi trobaven dins la
bombolla econòmica i els
petons i tocaments amb la
banca han estat fotografiats
i escrits com part de l’èxit del
socialisme del “talante
zapateril”.

No caldria parlar de tots
els partits dits nacionalistes
que amb una minsa
representació van prometent
la vall d’Andorra,  per no
arribar  ni al SAMI. He de
confessar que poques
vegades he sentit com
aquesta, les ganes de no
anar a votar. I per primera
vegada no hi aniré malgrat
que com sempre he dit i
escrit, el vertader perill per
una democràcia és
abstenció. Tampoc és gaire
bo que els partits polítics
surtin en primer lloc, segons
l’opinió dels espanyols, en
lo que pertoca a corrupció.
Per deducció es pot afegir

als seus fills predilectes;
els polítics. Però així
anem rutllan i tots
tranquils.

Davant de tanta
mentida, plegada i
planxada com articles de
primera qualitat, se’ns
meravella en un atac
destructiu de l’adversari
sense reconèixer-li ni una
virtut ni cap encert.
Passen per sobre i per
davall dels vertaders
problemes de la societat.
Ens enganyen en quan a
objectius possibles i
s’obliden de les
vertaderes solucions. I
pels que ens ho mirem
amb tristesa -siguem del
sentiment polític que
cadascú honestament
tingui-, no tenim prou
capacitat per honrar a un
socialisme amb un
pensament, i el somni es
converteix en un gemec.

En un temps tant
dificultós econòmi-
cament com el d’avui, és
vergonyós l’enfocament
que li han donat a una
campanya que val molts
diners, és una ofensa per
molta gent. És una
plantofada als sentiments
de tots. És una lliçó
magistral de la frivolitat
més repel·lent, a pagar
com sempre el poble. Ens
neguen la capacitat de
somiar que és el primer
pas per l’acció. Així ens
va.

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

Visita la nostra web:

www.revistagroc.com
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El passat 6 de juny a
la seu del Consell Comar-
cal de la Noguera es reu-
ní el jurat del Premi
Jaume d’Urgell per tal de
deliberar i atorgar el XX
Premi Jaume d’Urgell.

El guardó es lliura a
una persona i a una enti-
tat que hagin contribuït a
l’enfortiment i la projec-
ció de les relacions cultu-
rals i d’amistat entre els
pobles de parla catalana.

En l’edició d’enguany
els guardonats han estat

l’Institut d’Estudis Cata-
lans, per la seva tasca aca-
dèmica, científica i cultu-
ral que té per objecte la
recerca científica en tots
els àmbits de la cultura de
parla catalana, i l’escriptor
Artur Quintana, per la seva
dedicació a l’estudi i la di-
fusió de la llengua i litera-
tura catalanes de la franja
d’Aragó i de la regió del
Carxe en l’àmbit de la ro-
manística internacional.

D’altra banda, el diu-
menge 7 de juny va cele-
brar-se la commemoració
de la mort del Comte
Jaume d’Urgell, amb una
Missa a l’església de Sant
Domènec, l’Ofrena Floral
davant l’estàtua del Com-
te, i un concert de a càrrec
de l’Orfeó balaguerí i aca-
bant amb un dinar.

L’Institut d’Estudis Catalans i

Artur Quintana, guanyadors

del Premi Jaume d’Urgell

Ofrena Floral al Comte Jaume d’Urgell

Els actes
commemoratius van
estar organitzats per
Acció Cultural de
Balaguer

Els Diables de Balaguer tornaran a ser
protagonistes de la Nit de Sant Joan

La Nit del proper 23 de
juny, revetlla de Sant Joan,
els Diables de Balaguer
tornaran a ser els
protagonistes amb el
correfoc que sortirà des del
Portal del Gel i recorrerà
alguns dels carrers i places
del Centre Històric.

Els actes festius
començaran a les 7 de la
tarda, amb l’actuació de La

Troca amb un gran Bany
d’Escuma a la Plaça
Mercadal i acabaran amb
l’actuació del grup de
versions “The Smoking
Dogs” al parc de la

Diables de Balaguer

Transsegre, a partir de les 12
de la nit.

Durant el ball es repartirà
la popular coca de Sant Joan
per a tots els assistents a la
revetlla.

Lluís Gavaldà lliura les
orles a l’Escola Pia

El passat divendres dia
cinc de juny, va estar pre-
sent a l’acte de l’entrega
d’orles de l’Escola Pia de
Balaguer el Lluís Gavaldà, el
qual és el cantant del grup
musical de rock català de Els
Pets.

El popular i televisiu can-
tant, va entregar les orles i
un petit detall de l’escola als
alumnes que finalitzen en-
guany  alguna de les etapes
d’infantil, primària o secun-

dària.
El Lluís Gavaldà va res-

pondre a les diferents qües-
tions que li van formular els
alumnes de l’Escola Pia, als
quals els va explicar l’anèc-
dota que el nom de “Els
Pets” com es coneix el seu
grup musical, va sorgir com
a conseqüència de ser l’únic
nom que no va rebre cap
votació d’una trentena que
varen proposar els diferents
membres del grup.

A partir de les 11 de la
Nit s’iniciarà el correfoc
des del Portal del Gel i
pels carrers del Centre
Històric de Balaguer

Lluís Gavaldà
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L’Escola de Música ofereix tallers als
alumnes dels centres escolars

El passat 27 de maig
l’Escola Municipal de
Música organitzà, dins el
marc del Pla de Dinàmica
Educativa, una activitat
adreçada als alumnes de
primer curs de primària de
totes les escoles, mitjançant
tallers que relacionaven els
alumnes amb diferents
aspectes de la música, van
recórrer les instal·lacions del

centre. Uns 140 nens i nenes
van participar d’un treball
coral acompanyats d’una
agrupació instrumental
formada per professors i

Tallers de l’EMMB

alumnes de l’EMMB; d’un
treball sensorial que els
explicava les sensacions que
es poden percebre a través
de la música.

Els alumnes van poder
gaudir de les
explicacions i tallers de
professors de l’Escola
Municipal de Música

El passat cap de
setmana 29-30 i 31 de
maig l’IES ciutat de
Balaguer va participar en
els campionats de
Catalunya de futbol-7 en
categoria cadet, als JEEC
com a campió de la
província de Lleida.

Tot i haver perdut el
primer partit 4-2 contra
l’escola de futbol Imperio
(representant gironí),
l’IES es va refer i va passar
a les semifinals, guanyant
al representant tarragoní
per un contundent 5-1
aconseguint passar a la
final.

La final la van tornar
a jugar contra el mateix
equip que el del debut, el
C.F. Imperio, aquest cop
sense tants nervis i amb
més confiança, l’IES es

va merèixer la victòria des
del primer segon de la
final, ja que van acossar
la meta rival des de l’inici
del partit.

El final del partit va ser
empat a 0, i es va arribar
als penals.

Aquí cal destacar la
bona feina del porter
balaguerí Alfred que va
aturar 2 dels 5 penals, així
donant el campionat a
l’equip de  Balaguer.

Els jugadors que
formen aquest equip son:
Edu Verdejo, Pau
Solanes, Víctor Darias,
Dani Carrasco, Alfred
Peguero, Otmane el Allali,
George Cristian, Toni
Bosch, Dani Bueso, Adrià
Llas i Joel Lara, entrenats
per Jose A. Diaz i Raul
Carrasco.

L’IES Ciutat de Balaguer,

campió dels Jocs Escolars de

Catalunya de Futbol 7

Equip de l’IES Ciutat de Balaguer

Més de trenta inscrits omplen el
seminari de Kick-Boxing a Balaguer

El passat dissabte 30 de
maig, el Gimnàs Punt d’Es-
port de Balaguer va organit-
zar un seminari de Kick-
Boxing amb la presència de
Carlos Heredia, 4 cops cam-
pió mundial d’aquest es-
port, i on els inscrits i pú-
blic van omplir el local del
carrer Bellmunt.

La bona acollida
d’aquest seminari ha fet que
els organitzadors estiguin ja
treballant en el proper.

Participants al seminari impartit per Carlos Heredia
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Anuncis breus classificats

TREBALL

-------------------------------------
ES PRECISA oficial de
perruqueria. Raó telèfon:
973448374-645045959.
-------------------------------------
BOTIGA DE BALAGUER
precisa noia. Interessa-
des enviar C.V. amb foto
recent a l’apartat de cor-
reus, 145 de Balaguer.
-------------------------------------
ES PRECISA cambrera
de 16 a 30 anys per servir
en una terrassa del Pas-
seig de l’Estació a
Balaguer. Horari de tar-
des. Raó: 628521768.
-------------------------------------
SE OFRECE mujer para
cuidar gente mayor en su
casa y para hacer de
canguro. Por las noches.
Razón: 625688577-
665644343.
-------------------------------------
ES NECESSITA treballa-
dor, d’entre 20 i 30 anys,
amb carnet de conduir,
per realitzar varies tas-
ques. Raó: 699052089.
-------------------------------------

IMMOBLES

-------------------------------------
OPORTUNITAT de venda
de parcel·les a preu im-
millorable. La millor zona
de Balaguer. Raó telèfon:
973445313.
-------------------------------------
DISPOSEM d’habitatges
d’entitats financeres, a
preu d’hipoteca. Interes-
sats demaneu informació
al telèfon: 607896071.
-------------------------------------
PIS EN VENDA a Bala-
guer, c/ Cadí, 180 m2, 2
entrades, una amb ascen-
sor. Telf: 687700990.
-------------------------------------

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.
-------------------------------------
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.
-------------------------------------
CONSTRUCCIÓ de cases
bio-climàtiques de 200
m2 amb jardí, i un estalvi
d’energia del 80%. Zona
immillorable. Preu:
211.000 e. Subvenciona-
des. Raó: 973445313.
-------------------------------------
ALQUILO piso con mue-
bles a Balaguer. Muy
buen precio. Razón:
600402319.
-------------------------------------
PRECISO piso de alquiler
en Balaguer. Interesados
llamar al 619813038.
-------------------------------------
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 pàrking de
línia al c/ Riu Corb xam-
frà amb c/ Girona (zona
Escola Pia). De particular
a particular. Raó telfs:
699888360-973445595.
-------------------------------------
BUSCO noia seria i res-
ponsable per compartir
pis de lloguer a Balaguer.
Pis molt ampli. Molt bon
preu. Raó: 686085159.
-------------------------------------

OFERTA Cambrils, Salou,
Miami, Hospitalet de l’In-
fant, se venden aparta-
mentos y chalets directos
de entidades financieras.
Información y reserva de
visitas. Teléfonos de
información: 977838958-
686646726.
-------------------------------------
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, pàrking,
jacuzzi. Totalment equi-
pat. Per setmanes i quin-
zenes, a convenir. Raó te-
lèfon: 650031586 (Cal
Davi).
-------------------------------------
ES TRASPASSA bar a
Balaguer. Raó telèfon:
605060510.
-------------------------------------
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.
-------------------------------------
SE ALQUILA piso de
verano en Hospitalet de
l’Infant (Tarragona). Todo
equipado, 3 hab., salón,
concina, baño. A 300 me-
tros de la playa. Disponi-
ble de junio a setiembre.
Precio: 400e/semana.
Telèfono información:
627913891.
-------------------------------------

VARIS

-------------------------------------
OCASIÓN única. Vendo
colchón de látex 100% sin
estrenar. Primera marca.
(182x135x20 cms.). Por
300 e. Telf: 973448677.
-------------------------------------
SE VENDE puerta de
garaje (220 alto x 240
ancho). Interesados
llamar al 689042460.
-------------------------------------

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.
-------------------------------------
SE VENDE moto de
minicross 125 cc, 4
tiempos, Junior de 8 a 14
años por 550 e. Botas
alpinestar (nº 35-36) por
100 e. Equipo completo
“ufo”+peto+guantes por
120 e. Telf: 627913891.
-------------------------------------
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
-------------------------------------

EN VENDA
pis dúplex a l�Av. Països

Catalans,
150m2+terrassa+cuarto

de 40 m2 al costat.
Tot amb vistes al riu.

Oportunitat única.
Interessats trucar al
678954170-667476167.
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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

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 11 de juny a les 8 de la tarda del 18 de juny SALA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 18 de juny a les 8 de la tarda del 25 de juny MARCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 25 de juny a les 8 de la tarda del 2 de juliol ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunitats | Pàrquings | Oficicines
Establiments comercials | Col·legis

Bancs | Naus industrials
Neteges fi d�obra

Neteges en general
Vidres | Rètols

Neteja de catifes i moquetes
Poliment i abrillantament de terra
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COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
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