
1<<



2 >> P U B L I C I T A T



3<<E D I T O R I A L

Edita: DOSSIER P&M, SL
c/ Sant Lluís, 36 altell
Tel. 973 448273 Fax. 973 450311
redaccio@revistagroc.com
info@dossierpm.com
www.revistagroc.com
Imprimeix: Anfigraf
Dipòsit legal: LL-81-1987.
Tirada: 6.000 exemplars.
Distribució: gratuïta per les
poblacions d’Àger, Algerri, Balaguer,
Bellcaire d’Urgell, Camarasa, Castelló
de Farfanya, Cubells, Gerb, La
Ràpita, La Sentiu,  Les Avellanes,
Menàrguens, Montgai, Os de
Balaguer, Sant Llorenç, Tartareu,
Térmens, Vallfogona de B. i Vilanova
de la Sal.

Director: Pedro Pérez.
Direcció Comercial i
Administració: Sisco Alarcón.
Comercial: Andreu Perales.
Equip de Redacció: Joan Bové,
Montse Cercós, David Marquina,
Sisco Alarcón, Pedro Pérez.
Col·laboradors habituals: Josep M.
Simón, CGA, Miquel Trilla, Núria
Arbós i Eva Font.

GROC és una publicació plural i
independent. Els articles d’opinió
són exclusius dels seus autors que
GROC no fa necessàriament seus.
En defensa de la llibertat d’expressió
de la nostra societat, ens compro-
metem 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.

Sumari
----------------------------------------------------------------------------

>>BALAGUER

El 20 per cent dels escolars de
Balaguer amb sobrepés

El Patufet celebra el seu 30
aniversari amb una festa

L’IES Almatà fa el lliurament
d’orles als seus alumnes
----------------------------------------------
>>COMARCA

El Servei Educatiu de la Noguera
presenta la revista Educació

Les Avellanes i Santa Linya tindran
Banda Ampla d’Internet

Nova Torre de telecomunicacions
a la població noguerenca de Gerb
----------------------------------------------
>>CULTURA

El Museu ofereix una exposició de
cartografia històrica

Centenars de balaguerins a la Nit
de Llegendes del passat 19 de juny

L’Escola de Música fa el seu
concert de  fi de curs
----------------------------------------------
>>ESPORTS

Lluís Elcacho, nou entrenador del
Club Futbol Balaguer

Èxit de públic en les 24 Hores de
Futbol Sala de Balaguer

Robert Martínez, nou entrenador
del Wigan, equip de la Premier
----------------------------------------------
>>OCI

La Transsegre tanca les
inscripcions amb 275 barques

Cloenda del programa l’Hora del
Conte del curs 2008-2009

PORTADA

Nit de l’Esport 2009

Què en penseu?...

Josep M. Simon i Auberni

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

Hem salvat la  girafa de
l’antiga  piscina dels escola-
pis. Podem sentir-nos satis-
fets i orgullosos de poder
continuar contemplant
aquella bonica escultura que
pel llom de la qual, lliscàvem
fins a arribar a impactar amb
l’aigua. I dit de passada al-
gun que altre vestit de bany
s’havia esfilagarsat, estripat
o, en el pitjor dels casos,

s’havia perdut en el breu tra-
jecte de descens. Ara ja no
ho podrem repetir, perquè la
girafa no la veurem en el
marge de cap piscina ni del
riu. Semblava que en aquest
darrer indret, en cas d’una
crescuda del cabal, la seva
integritat hauria corregut
perill. Ja se sap, els anys no
perdonen i les potes o les
forces podien fallar-li. Potser
per això l’han ubicada en
una zona no massa a tocar
del Segre, concretament  al

bell mig d’una, avui tranquil·-
la, rotonda propera al CEIP
Mont-roig. Ja està bé on és.
És d’esperar ara, per la segu-
retat de tots, que aquells car-
rers no esdevinguin un cir-
cuit de velocitat i algú, tirant
pel dret,  s’emporti per da-
vant tants esforços i records.
De nou, gràcies.

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

Una vegada han finalitzat els campionats regulars
dels diferents esports majoritaris, la majoria d’ells a
finals de maig, es dóna el tret de sortida a esdeveniments
esportius de primera magnitud, que tot i que només es
realitzen un cop a l’any, reuneixen centenars
d’esportistes a la nostra ciutat, que es volca per rebre
aquests participants d’arreu de la geografia espanyola.

Durant aquest cap de setmana, Balaguer ha viscut
la segona edició de la doble modalitat de triatló. El
passat dissabte tocava el torn a la Triatló Olímpica, a la
que hi van participar 200 atletes que van recórrer 1900
metres nedant, 90 quilòmetres en bicicleta de carretera
i 21 quilòmetres a peu. Xifres esfaraidores pels que no
estem avesats a la pràctica de l’esport competitiva. De
fet, una triatló d’aquestes característiques només està
destinada a un nombre molt limitat d’esportistes, que
per les seves característiques físiques poden completar
les tres proves, amb menys de cinc hores.

El diumenge al matí es va celebrar la triatló de
muntanya. Més curta en els trajectes i en el temps, però
igual de dura que l’anterior, ja que el traçat de la bicicleta
de muntanya era d’una dificultat molt alta.

Però, el que realment ens enorgulleix d’aquestes
proves, és escoltar i sentir els participants, uns 350
durant tot el cap de setmana, cantant les excel·lències
del paisatge, del recorregut, de l’organització, i com no
podia ser d’una altra manera, de la bellesa de la ciutat
de Balaguer. Que per molts anys es pugui fer la Triatló
«Ciutat de Balaguer».

Balaguer i la Triatló
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Més del 20 per cent
dels escolars entre 3 i 12
anys de Balaguer, patei-
xen sobrepes o obesitat,
segons l’estudi de les
medicions que s’han rea-
litzat en els darrers me-
sos, a través del progra-
ma Thao, de salut infan-
til, conjuntament amb
l’Àrea de Joventut de
l’Ajuntament de Balaguer,
el CAP II i el Servei Edu-
catiu de la Noguera.

La mitjana estatal està
en el 21 per cent, i per tant

tot i que els nens i nenes
de Balaguer estan una
mica per sota de la mitja-
na, s’hi acosten molt.

Segons el regidor d’es-
ports i joventut, Juanjo
Tenorio, “el que cal a par-
tir d’aquestes dades, és
conscienciar els més pe-
tits, però també els pares,
familiars i professors, de
la importància de portar
un estil de vida saludable,
tant amb la dieta com amb
l’exercici, per tal de baixar
aquest índex, i per tal
d’evitar futurs problemes
de salut dels que pateixen
aquest sobrepes o obesi-
tat”.

Durant l’any, des de la
regidoria de Joventut i es-
ports s’han realitzat dife-
rents campanyes, per fo-
mentar aquestes idees.

El 20% dels escolars de

Balaguer d’entre 3 i 12 anys

pateixen sobrepes o obesitat

Presentació dels resultats

El programa Thao vol

incidir en la millora

de l’estil de vida

saludable dels

escolars de Balaguer

Diferents catifes de flors guarneixen
la Plaça i el carrer Miracle pel Corpus

El passat diumenge
Balaguer va celebrar la Fes-
ta del Corpus. Un any més
les catifes de flors van enga-
lanar el carrer Miracle i la Pla-
ça del Mercadal, preparades
per un grup de voluntaris
que durant el diumenge van
treballar per guarnir el carrer.

Una Missa a l’església
de Sant Josep va iniciar la
festa, des d’on els assistents
van sortir en processó fins a
la Plaça del Mercadal, on es
va procedir a la tradicional
benedicció.

En aquest acte del pas-
sat diumenge, hi van partici-
par més de tres-centes per-
sones.Festa del Corpus

El CEIP Mont-roig celebra la seva festa
de final de curs

El passat dissabte 20 de
juny, el col·legi CEIP Mont-
roig, va acomiadar-se del pri-
mer curs en el nou centre,
amb una festa on els alum-
nes de P3 i P4 van fer dues
representacions, davant
l’atenta mirada dels pares
que hi van assistir, i de tot el
personal docent del col·legi.
Per acomiadar la diada, or-
ganitzada per l’AMPA, una
conta-contes va entretenir la
canalla fins l’acabament de
la festa.

Unes 300 persones van assistir als actes religiosos

del Corpus, el passat diumenge 14 de juny

Els alumnes van actuar davant l’atenta mirada dels pares
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Lliurament d’Orles als alumnes dels
Cicles Formatius de l’IES Almatà

El passat 22 de maig, a
les 8 del vespre, l’IES Almatà
de Balaguer organitzà un
acte acadèmic en el qual es
va fer el lliurament d’orles als
alumnes de 2n de Batxillerat,
als alumnes dels diferents
Cicles Formatius.

La cloenda d’estudis va
ser presidida per l’Alcalde de
Balaguer, Miquel Aguilà, i el
President del Consell

Comarcal de la Noguera,
Vicent Font. L’acte s’inicià
amb unes paraules de
benvinguda de la Directora
del centre, Mireia Roca,
seguides d’un parlament de

Lliurament d’orles a l’IES Almatà

Mostra de l’Associació
Cultural Grup d’Art4

L’associació  Cultural
grup d’art4 de Balaguer in-
forma que té obert la seva
sala a la Plaça Mercadal 46.

És una petita sala d’ex-
posicions oberta al públic
els divendres de 7 a 9 del
vespre.

A la sala s’hi pot trobar
quadres i làmines amb
diferents tècniques i de
diversos artistes (locals i de
fora). Es van renovant les
obres mensualment.

L’associació està
preparant com cada any una
sortida cultural pels  socis i
amics, que es farà durant  el
mes de juny.

Els anys anteriors es va
anar al Liceu , al Palau de la
Música Catalana, i al Grec
de Barcelona.

L’Associació espera que
sigui del grat dels
balaguerins, tant les
exposicions com les
activitats organitzades.

Els alumnes van estar

acompanyats dels seus

professors, familiars i

autoritats locals i

comarcals

La Llar d’Infants
Municipal Patufet, celebra
enguany el seu 30è
aniversari.

La Llar d’Infants
Patufet va obrir les seves
portes el curs 1978-79,
essent la primera llar
d’Infants Municipal de
Balaguer.

Des de llavors fins
aquest curs, una trentena
de promocions d’alum-
nes han passat per
aquesta llar, la majoria dels
quals en guarden un gran

record.
El proper dissabte 27

de juny, i a partir de 3/4 de
6 de la tarda, se celebrarà
la tradicional festa de final
de curs de la Llar d’Infants
El Patufet, que a la vegada
servirà per commemorar
aquest 30è aniversari.

Entre els actes
commemoratius cal
destacar la projecció amb
un recull de fotografies de
diferents activitats
realitzades per la Llar
d’Infants al llarg d’aquests
30 anys.

La Festa estarà
amenitzada pel grup
d’animació infantil La
Troca, al pati del Patufet.

Els nens podran
gaudir d’aquelles danses i
cançons prou conegudes
per tothom.

La Llar d’Infants Municipal

Patufet celebra el seu 30è

aniversari amb una festa

30 anys de la Llar d’Infants Patufet

El grup d’animació La

Troca actuarà el

proper dissabte 27 de

juny al patí de la Llar

d’Infants Patufet

les autoritats. Continuà amb
el lliurament d’orles a
cadascun dels alumnes
assistents, que estaven
acompanyats dels seus
professors i familiars.

Grup d’Art 4
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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

El passat dimecres 10
de juny, i organitzat per les
Dones d’Almatà de
Balaguer, el carrer d’Avall
va ser l’escenari de l’acte
de celebració del Dia In-
ternacional del cosir i tei-
xir al carrer.

Aquesta és la segona
edició que la capital de la
Noguera celebra aquesta

diada, i l’any passat ja va
celebrar-se al carrer del
Miracle.

En l’acte d’enguany i
van participar una vintena
de dones.

L’objectiu en aquest
segon any consecutiu
que aquesta associació
de dones de Balaguer or-
ganitza l’acte, és recupe-
rar aquesta tradició tot
commemorant el seu dia
internacional, sortint una
tarda a teixir al carrer tal i
com es feia abans.

L’objectiu és consoli-
dar aquesta activitat i
anar-la fent itinerant, any
rera any.

Dones d’Almatà organitzen el

Dia Internacional del cosir i

teixir al carrer, a Balaguer

Dia Internacional de cosir i teixir al carrer

Una vintena de dones

van ser presents al

carrer d’Avall de

Balaguer el passat

dimecres 10 de juny

La residència assistida Comtes d’Urgell
celebra la seva XIII Olímpiada

El passat 11 de juny, va
tenir lloc l’acte de cloenda de
la XIII Olimpíada de la resi-
dència Assistida Comtes d’
Urgell.

Van fer el lliurament de
premis a tots els guardonats,
per part de l’alcalde de
Balaguer, Miquel Aguilà, el
president del Consell Co-
marcal de la Noguera, Vicent
Font, la regidora de Serveis
Socials, Montse Serra així
com també el coordinador
de les diferents residències
de la Fundació Pere Mata i el
Mossèn que cada cap de
setmana els celebra la mis-
sa, per tots els de la residèn-
cia.Un moment de l’acte

Sopar organitzat per l’Associació per la
Lluita contra el càncer de la Noguera

Com ja ve sent habitual
en els darrers anys, l’As-
sociació per la Lluita contra
el Càncer de la comarca de
la Noguera organitza un
sopar d’estiu, que es
celebrarà el proper dia 3 de
juliol, a les 10 del vespre, a
les Bodegues de Costers del
Sió a Flix.

El sopar consistirà en un
bufet lliure, amb un assor-
timent variat de deliciosos
àpats elaborats per artesans
i gastrònoms de Balaguer
que col·laboren en aquesta
vetllada.

El donatiu pel sopar serà
de 30 euros i els tiquets es
podran adquirir a les

Les autoritats locals i comarcals van assitir a l’acte

de cloenda d’aquesta festa dels residents

Sopar del Càncer l’any passat

Farmàcies Sala i Aldavó de
Balaguer.

Els diners que s’obtin-
guin d’aquest sopar benèfic

es destinaran a la
investigació de les diferents
malalties derivades del
càncer.
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El Departament de
Governació i Adminis-
tracions Públiques de la
Generalitat de Catalunya,
a través de la Secretaria
de Telecomunicacions i
Societat de la Informació,
ha activat una nova
estació base que ofereix
Internet d’alta velocitat a
través de banda ampla a
la zona del nord de la
comarca de la Noguera,
mitjançant la tecnologia
WiMAX.

Amb aquesta estació,

que donarà servei al nucli
de Santa Linya del
municipi de les Avellanes
i Santa Linya, les
comarques de Ponent ja
compten amb vint-i-sis
estacions base que
ofereixen Internet de
banda ampla.

El secretari de
Telecomunicacions i
Societat de la Informació,
Jordi Bosch, ha assegurat
que «dotar d’Internet
d’alta velocitat els nuclis
de població de municipis
com les Avellanes i Santa
Linya és clau per
aconseguir la cohesió
territorial del país».

Els veïns d’aquesta
zona de la part alta de la
comarca de la Noguera
podran gaudir, des d’ara
d’aquest nou servei.

Banda Ampla d’Internet per

les poblacions de Les

Avellanes i Santa Linya

Les Avellanes

A través de

l’activació d’una nova

estació base

d’Internet de Banda

Ampla

Governació construirà una torre de
comunicacions a la població de Gerb

La Secretaria de Teleco-
municacions i Societat de la
Informació del Departament
de Governació i Administra-
cions Públiques construïrà,
en el marc del pla Catalunya
Connecta, una nova torre de
telecomunicacions a Gerb
per solucionar les deficièn-
cies de cobertura de serveis
de comunicacions electrò-
niques detectades en aquest
municipi.

L’ajuntament de Gerb
cedirà una parcel·la de
titularitat municipal per
ubicar-hi la torre, i així poder
donar pas a aquesta millora
pel poble pel que fa a les
telecomunicacions.Gerb

Bon paper del Club Patí Bellcaire en la
final del Campionat del Trofeu Iniciació

El passat diumenge 14
de juny, es va disputar el
Campionat de la final del
Trofeu Iniciació, en catego-
ria E, C, B, i A, i Debutants al
pavelló 11 de Setembre de
Lleida. Hi va haver una gran
participació i nivell. El
Bellcaire va aconseguir tres
podis.

En categoria B, primer
lloc per Adriana Bros, en ca-
tegoria A, primer lloc per
Anna Carulla, i en Debutants,
tercer lloc per Xavier Atero.

L’Ajuntament ha de cedir el terreny per a que la

Generalitat pugui instal·lar aquest nou equipament

Pòdium de guanyadors del Club Patí Bellcaire
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El Servei Educatiu presenta la nova
publicació “La Noguera Educació”

El passat 17 de juny es
va presentar a la sala d’actes
del Consell Comarcal la
revista anual «La Noguera
Educació» publicada pel
Servei Educatiu de la
Noguera, un espai
informatiu que vol ser
l’aparador de l’educació a la
comarca.

Aquesta revista té per
objectiu recollir els projectes
innovadors, les bones
pràctiques i les activitats
més interessants desen-
volupades al llarg del curs
escolar per tal de donar-les a
conèixer entre els pares,
alumnes i ciutadania en
general. La seva distribució
és gratuïta i per a tota la
comarca.

D’altra banda, es van
lliurar els Premis de Suport
a la Innovació i les Bones

Va presentar-se el passat 17 de juny a la Sala d’Actes

del Consell Comarcal de la Noguera

El diumenge 7 de
juny, les escoles que
formen la ZER el
Montsec (Àger, Tartareu,
Les Avellanes, Os de
Balaguer i Gerb) van
celebrar a Les Avellanes
la XII Festa de les
famílies.

Després de l’esmorzar
de benvinguda, tots els
nens i nenes van pintar un
mural commemoratiu de
l’esdeveniment al pati de
l’escola. Més de dues-
centes persones van
poder gaudir d’aquesta
bonica festa.

La ZER del Montsec celebra la

XII Festa de les Famílies

Festa de les Famílies a les Avellanes

Presentació de la revista

Pràctiques de centres. El Pla
comarcal, mitjançant un
jurat, ha seleccionat les
millors pràctiques de centre

que s’hagin desenvolupat al
llarg d’un o més cursos
escolars. El total a repartir ha
estat de 1.200 euros.
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El divendres 12 de
juny es va inaugurar a les
sales temporals del Mu-
seu de la Noguera l’expo-
sició «[Carto]grafia: testi-
moni visual de les terres
de Lleida a través del
temps (segles XIII-XIX)»,
produïda pel Servei d’Ar-
xiu i Llegats de l’Institut
d’Estudis Ilerdencs amb
l’objectiu de difondre la
seva col·lecció cartogràfi-
ca.

L’exposició presenta
la fisonomia d’un territori

i d’una època que ha estat
esplèndidament repre-
sentat per autors i viatgers
tan destacats com
Beaulieu, Laborde,
Parcerisa, Pedemonste o
Vacani, entre altres.

La selecció es
complementa amb obres
d’institucions i particulars
de Lleida, Catalunya, de la
resta de l’Estat i de França
amb l’objectiu de donar a
conèixer mapes i gravats
alguns dels quals es
presenten al públic per
primera vegada.

La mostra ubicada al
Museu de la Noguera de
Balaguer, es podrà visitar
fins al 25 de juliol, de
dimarts a dissabte d’11 a
14 h i de les 18 a les 20 h i
els diumenges i festius de
les 11 a les 14h.

El Museu acull una exposició

de la col·lecció cartogràfica de

les Terres de Lleida de l’IEI

Exposició al Museu de la Noguera

La mostra

cartogràfica exposa

mapes des del segle

XIII fins al XIX, de les

comarques de Lleida

Lliuren els certificats als alumnes de
l’Aula Municipal de Dansa de Balaguer

El passat dijous va tenir
lloc l’acte de lliurament dels
certificats d’assistència al
curs 2008/09 de l’Aula Muni-
cipal de Dansa, a un cente-
nar d’alumnes, un cop fina-
litzades les classes correspo-
nents a aquest curs escolar.

En l’acte d’entrega dels
certificats hi va assistir
l’alcalde de Balaguer, Miquel
Aguilà, la regidora de cultura,
Ma Àngels Missé i el
professor de l’Aula, Albert
Bonet qui va dirigir unes
paraules d’agraïment a tots
els nens i nenes que varen
assistir, amb els seus pares,
en aquest acte que ja és
habitual a final de curs.Certificats de l’Aula de Dansa

Concert de final de curs dels alumnes
de l’Escola Municipal de Música

El passat dilluns 22 de
juny, els alumnes de l’Esco-
la Municipal de Música de
Balaguer van oferir el tradi-
cional Concert de final de
curs, un cop acabat el curs
2008-2009.

El concert es va fer al Te-
atre Municipal de Balaguer
a partir de les 8 de la tarda,
davant dels professors, pa-
res i familiars i públic en ge-
neral que van poder presen-
ciar el progrés musical dels
joves alumnes de l’Escola.

Un centenar d’alumnes de l’Aula de Dansa van rebre

els certificats del curs escolar 2008-2009

Alumnes de l’Escola Municipal de Música
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Molts balaguerins assisteixen a la
cinquena edició de la Nit de Llegendes

El passat 19 de juny,
centenars de balaguerins
van seguir una nova edició
de la 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 de
Balaguer i el Museu de la
Noguera, 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 a la ciutat.

Els alumnes de l’escola
de música van posar fons
musical a unes narracions
fantàstiques ambientades
en el patrimoni monumental
de Balaguer, que van ser
explicades per joves actors i
actrius de la ciutat.

Va realitzar-se el passat divendres 19 de juny, des

del Parc del Reial fins a la Plaça del Museu

El passat dissabte, 20
de juny, el Teatre Muni-
cipal de Balaguer va
omplir-se de gom a gom
entre familiars i
aficionats, per veure el
festival de dansa de
l’Escola de Dansa Montse
Miret de Balaguer.

Des dels més petits
fins als més grans dels
alumnes de l’Escola, van
oferir al públic en general,
tot el que han aprés
durant aquest curs
escolar, mostrant danses
de gran qualitat i bellesa
plàstica.

Festival de Dansa de l’Escola

de Dansa Montse Miret

Dansa al Teatre Municipal

Nit de Llegendes

El recorregut va iniciar-se
al Parc del Reial  va baixar
pel carrer del Torrent,
passant cap al carrer Sant

Jaume, el carrer d’Avall i la
Plaça del Museu, on es va
explicar la darrera de les
llegendes.
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L’Associació Catalana de Premsa Gratuïta

compta amb 125 mitjans en paper
La revista Groc de

Balaguer i comarca va ser
present el passat divendres
12 de juny a la XII Assem-
blea General de l’Associació
Catalana de Premsa Gratuï-
ta celebrada a Sant Vicenç
de Montalt, a la comarca del
Maresme, i a la qual hi van
assistir representants de di-
ferents capçaleres d’arreu de
les terres catalanes i de les
balears.

L’ACPG està integrada
actualment per 125 mitjans
de premsa escrita i 56 de
premsa digital, i comptabi-
litza actualment una audièn-
cia de més de 4,5 milions de
lectors.Un moment de l’assemblea

La revista Groc amb 22 anys, és un dels mitjans més

veterans de la premsa gratuïta a Catalunya

Júlia Montoliu guanya el Vè Concurs
Nacional de lectura en Veu Alta

L’alumna  Júlia Montoliu
Boneu, de sisè d’educació
primària, del Col·legi Nostra.
Sra. del Carme de Balaguer,
va guanyar el Vè Concurs
Nacional de Lectura en Veu
Alta, organitzat per la Funda-
ció Enciclopèdia Catalana, en
la categoria d’alumnes de ci-
cle superior.

Aquest concurs, que va
comptar amb la participació
de cent cinquanta centres de
Catalunya, es va dur a terme
en dues fases.

En la comarcal, celebrada
al Teatre Armengol de
Bellpuig, el 20 de maig, van
competir 14  centres educa-
tius de  Ponent. Els gua-
nyadors de cada categoria
van passar a la final, que va
tenir lloc el passat dimarts,
dia 16,  a la sala gran del Teatre
Nacional de Catalunya.

Els participants, dis-
tribuïts en quatre categories,
havien de llegir en veu alta
uns fragments d’un llibres

Júlia Montoliu Boneu

establerts per l’organització
del certamen. A la Júlia li va
tocar llegir un text de l’obra
“En Xau, el gos nàufrag”, de
l’escriptor Josep Vallverdú.
Fou el mateix autor qui li va
lliurar el premi a millor lectora.

Aquesta mateixa alumna
va guanyar també  el primer
premi de prosa del Concurs
Literari Sant Jordi d’enguany,
organitzat per l’Ajuntament

de Balaguer i la Carla Solanes
en va obtenir el segon, en la
mateixa categoria.

D’altra banda nomenar
que també han estat
guardonats en altres
convocatòries de concursos
escolars, els i les alumnes:
Sònia Fornés, Anna Álvarez,
Jordi Fortuny i Joan Farré
(Concurs intercentres
d’anglès, The Fonix).

«Fresca a l’estiu».
Aquest és l’ eslògan amb
el qual enguany la
Regidoria de salut de
l’ajuntament de Balaguer
i el CAP de Balaguer
posen un any més en
marxa la  campanya de
sensibilització per
prevenir l’onada de calor.

Es tracta d’informar
als ciutadans i ciutadanes
sobre una sèrie
d’actuacions, mesures i
consells per evitar els
efectes de l’onada de

calor sobre la salut, durant
els mesos d’estiu.

Totes aquestes
mesures preventives
davant la calor van
adreçades a  tothom, però
en especial als col·lectius
de risc com son les
persones grans, els
nadons i alguns malalts
crònics ja que se sap que
una calor elevada i
sostinguda, durant uns
dies, provoca un excés de
mortalitat que varia entre
el 12 i el 40%  als països
desenvolupats.

Aquesta campanya ha
començat el 15 de juny i
dura fins el 31 d’agost.

El primer que ens
recomanen és la
protecció del sol, sobretot
en les hores més fortes i
de la calor.

El CAP i l’Ajuntament inicien

la campanya preventiva

“Fresca a l’estiu”

Piscines municipals

La campanya d’estiu

vol prevenir de la

calor i els seus

efectes, als

col·lectius de risc
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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 !

Durant el cap de
setmana del 20 i 21 de
juny, el pavelló Polies-
portiu ha acollit la 26ena
edició de les 24 Hores de
Futbol Sala.

Des del dissabte a les
6 de la tarda, fins el
diumenge a les 8, els
equips escolars de tots
els centres educatius de
Balaguer, i un total de 19
equips sèniors van dis-
putar de manera ininter-
rompuda els diferents
partits. Durant el diumen-
ge al matí es van disputar

les diferents finals esco-
lars. La final en categoria
benjamí la van disputar el
Carmelites contra l’Escola
Pia, mentre que la final de
categoria aleví, la van
disputar l’equip del CEIP
La Noguera contra l’equip
del CEIP Gaspar de
Portolà.

En categoria cadet, es
va disputar un triangular
entre els equips de l’IES
Ciutat de Balaguer,
l’Escola Pia i Carmelites.

En la categoria sènior,
van disputar la final els
equips Júniors, que va
vèncer en semifinals al
Ximalcar per un ajustat 3-
2, i el Ferreteria Vives que
va guanyar al Térmens.

El Ferreteria Vives es
va proclamar campió al
vèncer al Júnior per 8-3.

El Ferreteria Vives s’adjudica

la final de les 24 Hores de

Futbol Sala davant el Júniors

24 Hores de Futbol Sala

FUTBOL SALA>>
L’equip Canal va
vèncer en una
emocionant final per
un 8-3 al Júniors

Lluís Elcacho, nou entrenador del
primer equip del Club Futbol Balaguer

El tècnic lleidatà Lluís
Elcacho serà l’entrenador del
primer equip del Club Futbol
Balaguer les dues properes
temporades.

En la seva presentació,
Elcacho indicà que “estic
molt il·lusionat per aquesta
nova etapa a casa i per po-
der dirigir un projecte nou en
aquesta entitat històrica, que
es basarà en el treball en el
futbol base”.

Elcacho, que ha estat
entrenant a l’Eivissa i al San-
ta Eulàlia de Segona B, en
les dues darreres tempora-
des, va ser jugador de l’equip
balaguerí entre la tempora-
da 1996-1997.

Lluís Elcacho, nou entrenador del Balaguer

El Municipal acull el Torneig sènior
de Futbol-7 “Ciutat de Balaguer”
FUTBOL-7>> Des del pas-
sat dilluns 15 de juny i fins el
proper 9 de juliol, el Camp
Municipal d’Esports es l’es-
cenari del Torneig sènior de
Futbol-7 Ciutat de Balaguer,
organitzat conjuntament pel
Club Futbol Balaguer i la re-
gidoria d’Esports de l’Ajun-
tament.

Un total de 16 equips es
disputen aquest torneig que
es juga cada dia, de dilluns a
divendres de 20.30 a 23 ho-
res.

FUTBOL>> El lleidatà ha signat per dues
temporades i vol canviar l’estructura del club

Torneig de Futbol -7
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”Insignis” s’imposa al “Compsaonline”
en la final de les 24 Hores de Bàsquet

El cap de setmana del 13
i 14 de juny es van celebrar
les tradicionals 24 Hores de
Bàsquet “Ciutat de Bala-
guer” amb la participació
d’un total de quaranta-tres
equips que al llarg del
dissabte i el diumenge van
disputar un total de 24
partits, amb diferents
eliminatòries.

La final sènior la va

guanyar l’equip “Insignis.
Tot en fusta”, que va
imposar-se en una emo-
cionant final, al “Compsa-
online”, per 50-48, tot i anar
al darrera en el marcador,

Partit de la final entre Insignis i Compsaonline

bona part del partit.
Un gran final de l’equip

“Insignis” els va donar la
victòria d’aquestes 24 Hores
de Bàsquet 2009 “Ciutat de
Balaguer”.

Nani Roma s’imposa al
Ral·li de terra d’Àger
RAL·LI>> El passat cap de
setmana va tenir lloc la se-
gona prova puntuable per a
la Copa de Catalunya de
Ral·lis de Terra de la Federa-
ció Catalana d’Automobilis-
me, el segon Ral·li de Terra
d’Àger, organitzat per l’escu-
deria WRC Manage-ment.

Un total de 28 pilots van
participar a la prova de 63,90
quilòmetres, dels quals més
de 57 van ser cronometrats

de competició.
Nani Roma, participant al

Dakar, i un dels clàssics del
motor català va ser el vence-
dor del Ral·li, pilotant un
Citroën C2 i acompanyat
com a copilot de Pilar
Barceló. La parella Roma-
Barceló es van imposar en
quatre dels sis trams dispu-
tats, demostrant el seu do-
mini en aquest tipus de pro-
ves sobre terra.

BÀSQUET>> Insignis va
sobreposar-se en els
minuts finals i va
guanyar per un ajustat
50-48 al marcador

El final de temporada
del Club d’Escacs Bala-
guer un cop finalitzada la
competició oficial ha
estat del tot satisfactori.
Els nostres jugadors amb
edats compreses entre
els 12-13 anys han estat
els guanyadors del
Campionat de partides
rapides Memorial Igor
Florez de Mollerussa amb
un total de 70
participants. L’equip
format per Gerard Orrit,
Jordi Fortuny, Eudald

Fumas, Pau Nieto i Pau
Casas fou el vencedor de
totes les categories.
Menció especial mereixen
els jugadors de Balaguer
Pau Roca i Gerard Botigué,
ambdós sub-10.

A Tàrrega l’equip del
Club d’Escacs Balaguer
fou tercer amb Alex Farré,
Gerard Orrit fou el primer
classificat sub-14 i Jordi
Ferrer fou el campió
absolut del torneig
Juvenil.

A Vila-Seca el
campionat Subs per
equips de Catalunya es
van presentar tres equips,
el equip sub-16 fou segon
de Catalunya. El sub-14
fou cinquè mentre que el
sub-12 va fer un bona
participació.

Bon final de temporada

2008-2009 dels jugadors del

Club d’Escacs Balaguer

Club Escacs Balaguer

ESCACS>> Els joves
jugadors han tingut
uns magnifics
resultats en les seves
competicions

Nani Roma
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Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 973 448 332

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER

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

TRIATLÓ>> El passat
dissabte 20 i diumenge 21
de juny, més de 400
triatletes es van donar cita
en la segona edició del
Triatló Ciutat de Balaguer,
organitzat conjuntament
per l’Ajuntament de
Balaguer i el Club Esportiu
Pedala.cat.

El dissabte es disputà
el triatló LD, puntuable per
al circuit de la Federació
Catalana de Triatló. Els
participants van fer un
segment de 1900 m de
natació al llac de Sant
Llorenç, a continuació van
fer una ràpida transició a
ciclisme de carretera, on
els participants van
recórrer 90km per paratges
típics de la Noguera,
incloent dues pujades al
port de Vilanova de la Sal,
i arribant a Balaguer. A la
capital de la Noguera els

triatletes deixaren les
bicicletes i van començar
l’últim segment de cursa a
peu. Amb les forces que
els quedaven, per assolir la
meta, van cobrir una
distància de 21km al llarg
del marge del riu Segre.

El diumenge 21
finalitzà amb la celebració
del triatló de muntanya
«Ciutat de Balaguer»,
corresponent al campionat
nacional de Catalunya de
triatló de muntanya. En
aquest cas els triatletes van
fer 750m de natació, al llac
de Sant Llorenç,  un
segment duríssim i molt
tècnic de bicicleta de
muntanya, que els va
portar fins a l’ermita de
Sant Cristòfol a través
d’un antic camí. El final del
segment ciclista va ser a
Balaguer, on els atletes van
fer 5km de cursa a peu.

400 participants a les

triatlons del cap de setmana

Prova de natació en la Triatló Ciutat de Balaguer

Aquest divendres 26 de juny, es
celebra la Nit de l’Esport al Teatre

El proper divendres 26 de
juny, el Teatre Municipal de
Balaguer acollirà, a partir de
les 21,30 hores, la Nit de
l’Esport 2009, en la que es
retrà homenatge als millors
esportistes i directius dels
diferents clubs esportius de
la capital de la Noguera.

L’acte estarà presidit pel
regidor d’Esports de
l’Ajuntament de Balaguer,
Juanjo Tenorio, i s’espera
l’assistència d’unes 400
persones, representants
dels diferents clubs i entitats
esportives de Balaguer, que
nominaran els esportistes
més destacats d’aquest any
esportiu.Nit de l’Esport l’any passat

ESPORTS>> Es premiaran els millors jugadors i
millors directius dels diferents clubs esportius

Robert Martínez, entrenador del Wigan
Athletic, equip que milita a la Premier
FUTBOL>> El balaguerí
Robert Martínez és el flamant
nou entrenador del Wigan
Athletic, equip que milita a la
Premier League, convertint-
se d’aquesta manera en el
primer català que entrena a la
primera divisió anglesa, i sent
el més jove dels entrenadors
de la Premier.

Tot un repte per aquest
esportista, que es va formar
al futbol base del Balaguer,
per passar al Saragossa on
va arribar a debutar a primera
divisió. Després d’un breu
pas per Balaguer, Robert va
fitxar pel Wigan com a juga-
dor, passant pel Motherwell
escocès i el Swansea galès,

Robert Martínez amb la samarreta del Wigan

en aquest equip com a juga-
dor i la passada temporada
com a entrenador. El seu bon
paper com a tècnic li ha obert

les portes de la Premier en
l’equip que el va donar a co-
nèixer com a jugador a
Anglaterra, l’any 1996.
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Entrevistes Freaks.

Lo Ton de la Reguereta fa terraceta
Inyaqui Olarte Vives

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

Una d’aquestes nits de
calitja, estava assegut, com
mil persones més, en una
terrassa del passeig. Com-
partia taula amb lo Ton de la
Reguereta. L’home, per una
vegada, havia sortit del tuguri
on  buida les ampolles i
tractava, com tota la resta, de
gaudir del mínim bri d’aire
que corregués. Lo Ton, ja fos
per l’efecte de l’oxigen, o per
l’alcohol de més qualitat que
s’empassava, estava aban-
donant el seu estat habitual
rondinaire, per situar-se en
una faceta de xerrera
emboirada. Aleshores va
passar una moto a tota
castanya, produint un soroll
insuportable.

- La mare que el va parir! -
va esclatar lo Ton.

Encara no havia acabat
d’esmentar la genealogia del
motorista, que va passar un
cotxe amb les finestres
obertes i la «música» més
forta que la discomòbil del
Reverte.

- Au! I ara un cotxe per a
cecs! –va blasmar indignat.

- Un cotxe per a cecs? –li
vaig preguntar.

Lo Ton es va explicar:
- Si home, és per allò que

sembla que vagin avisant als
cecs que no travessin el carrer,
dos quilòmetres abans!

Lo Ton va continuar
esplaiant-se:

- Amb això dels cotxes hi
ha tota una nomenclatura,
depenent del tipus de
ruqueria que comet el
conductor. Tens el cotxe
borinot, com a quest que ja
fa vuit vegades que passa,
donant tombs pel passeig.

També hi ha el clàssic

fitipaldi, que cor com un
dimoni amb una merdeta de
cotxe i que es contraposa
amb la tartana que, avui en
dia, sol ser un cotxe nou de
gran cilindrada conduit a
velocitat de tractor. Hi ha
també el cotxe lluentet,
aquest sol ser de segona mà
i els seu propietari es passa
mitja vida rentant-lo i
netejant-lo per dins, sacsant
les alfombretes i passant el
pinzell pels racons, tractant
vanament que sembli nou de
trinca. A l’altre extrem hi ha
els llords, que solen estar
sempre aparcats amb un dit
de pols, cagades de moixó i
amb una pintada feta a dit
que hi posa «renta’l brut». Hi
ha els cotxes inaparcables,
que per lloc que hi hagi no
acaben d’aparcar mai, i hi ha
els cotxes poca-soltes, per no
dir res més fort, que aparquen
a qualsevol lloc, encara que
impedeixin el pas a la resta, o
als vianants. Tens els
llauradors, que no poden
evitar derrapar deixant una
llaurada cada vegada que
arrenquen o giren. Tens els
torracollons, que toquen la
botzina a la mínima, com si
cada dia es celebrés la
“champions”. Els badocs,
que sempre baden als
semàfors i a les cruïlles. Els
trens xu-xu, que no avancen
ni que els deixin pas i que
solen formar llargues corrues
darrera camions i tractors...

A aquestes alçades jo ja
estava amb la boca oberta. Lo
Ton continuava xerrant i
xerrant, relatant més formes
de fer el préssec sobre quatre
rodes. Un altre dia en seguim
parlant, si us sembla.

GROC és una publicació plural i independent. Els articles d’opinió són exclusius dels seus autors que GROC no fa necessàriament seus. En defensa de la llibertat

d’expressió de la nostra societat, ens comprometem a acceptar les rèpliques que els lectors estimin oportunes sempre que es guardi el degut respecte que mereixen

persones i institucions. TOTS el articles d’opinió hauran d’estar signats, amb nom i cognoms, i aniran acompanyats amb una còpia del DNI del responsable de

l’article i un telèfon de contacte.

Benvolgut amic
C.G.A.

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

Amb molta alegria he re-
but les notícies de la teva
família i les teves pròpies.
Quan et facin padrí, per par-
tida doble el teu fill, i més
tard, la teva filla un món nou
s’obrirà davant teu i no vull
ni deixar-te’l entreveure.

Aquella innocència,
aquell amor ple de petits
egoïsmes, aquells ulls nets
que no saben mentir, et fa-
ran molt feliç. Comproves i
veus la màgia de la vida, que
en uns altres moments pro-
pis no et vares entretenir a
veure. En  fi, ja ho viuràs.
Mentrestant els moments
actuals ja són diferents. Us
felicito de tot cor.

Dius que la seguretat i
qualitat de vida a Colòmbia
va millorant a bon ritme. Que
moltes coses van canviant
per a bé, al llegir-ho recordo
que no eres gaire partidari
del Sr. Uribe, i això em fa
pensar que potser sí que es
fa una feina ben feta. Aquí el
nostre govern, no li cau del
tot bé, perquè els hi agrada
més l’estil dels Chávez,
Correas, Ortegas i el Morales
amb els seus tons populis-
tes i ofendosos per quasi
tothom inclòs tot l’espanyol.
I em guardaré prou bé de dir
que no siguin necessari tots
els canvis que fan o propo-
sen fer, jo el que vull dir és
que no tenen el tacte de no

ferir, ans al contrari volen fer-
ho per revenja. I així no es fa
camí. És una mica el que pas-
sa aquí en alguns dels par-
tits dits nacionalistes que no
volen reconèixer que no ser-
veixen per governar. En la
seva inestabilitat crònica i
amb la paraula fàcil que te-
nen, s’han batejat sense pa-
drí, han dit que eren partits
de progrés i ja s’ha vist que
els únics que ho han fet han
estat ells. La butxaqueta els
ha cridat, i ells han respost.
Nacionalistes, d’on? D’es-
querra, des de quan? Són les
preguntes de sempre. Amb
el Tripartit van fer plorar, amb
l’Entesa actual ni això fan,
per aquest pobrissó i mal
encertat cocktail es va anar
a votar al seu dia? Menys les
panxes agraïdes -que moltes
n’han criat-, tothom passa
d’ells. No hi ha una llar en
tot Catalunya on proporcio-
nalment es facin malbé els
diners com es fan fonedis-
sos en la Generalitat. Estem
en un moment molt delicat,
no és la crisis tant sols, és el
joc de la confusió en que ju-
guen tots els Sindicats i Go-
vern o Gobierno que saben i
no volen fer llum per les con-
veniències electorals. Tot el
món del treball que hem co-
negut canviarà per grat o per
força, i només cal que tin-
guem els ulls oberts per veu-

re-ho.
La disbauxa en el fet

d’entendre l’acció de go-
vernar és a la vista de tot-
hom. Unes administraci-
ons repetitives, amb la
creació d’abundants llocs
de treball per pura conve-
niència política, fan que
l’administració estigui
mancada de tota l’agilitat
avui tant necessària. I
cada dia una volta més a
la idiotesa sense cap con-
sol. Perquè aquest pacte
inexplicable de tres no-
més es trencarà si un dels
seus beneficiaris vol, no
perquè el país vagi mala-
ment. Aquest és el plat
que tenim a taula i ningú
l’ha encomanat. Venem
futbol de somni. Nits mà-
giques de Sant Joan. Co-
ques i torrons. Fem lleis
“socials” sense pressu-
post. Tenim més ministe-
ris que ministres. Fem
“Ambaixades” i tot. El
món ens necessita i men-
trestant el deute va crei-
xent i el que creixerà, amb
aquesta gent adminis-
trant i no saben tancar ai-
xetes. Amic meu, fa molts
anys que ens venen la
imatge de que som dife-
rents, i que de cap mane-
ra hem d’aprendre a ballar
el “xotis”..., ves a saber,
potser fent vibrar l’esque-
let amb un “Madrid,
Madrid...” tot s’arranjaria
amb “chulapona” inclosa.

Una encaixada.

---------------------------------------------
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Novament el PSC, és el
partit més votat a Catalunya
i també a Balaguer. En un
context de forta crisi
econòmica, d’una molt
baixa participació, i malgrat
el plantejament de l’opo-
sició -CiU i el PP- d’uns
comicis en clau de pri-
màries, mirant pels seus
propis interessos en vistes
a les eleccions al Parlament
de Catalunya, els i les
socialistes catalans hem
obtingut la confiança de la
majoria de ciutadans de
Catalunya, com la millor
opció per a defensar la
Catalunya social dins d’una
Europa social.

La Joventut Socialista de
Balaguer vol felicitar a Maria
Badia i al seu equip ja que
han fet una campanya
parlant d’Europa tot i la
tossuderia del centre-dreta
català, que s’han entestat en

Europa torna enrere
Joventut Socialista Balaguer

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

no parlar de política europea
durant tota la campanya.

Les joventuts d’esquer-
res no podem entendre com
a Espanya ha guanyat un
partit que està immers en
una trama de corrupció
sense precedents, que ha
espiat càrrecs públics amb
diners dels ciutadans, que
ha celebrat actes polítics el
dia de reflexió i que té un cap
de llista que considera pitjor
la interrupció voluntària de
l’embaràs que l’abús als
menors. I ja no volem parlar
d’Itàlia i els escàndols que
envolten el senyor
Berlusconi ja que la situació
és vergonyosa.

Per tal, s’ha configurat
una Europa amb una dreta
neoliberal molt forta i una
extrema dreta més potent,
que en definitiva, són els
veritables responsables
d’aquesta crisi amb polí-

Amb el nostre agraïment
Els pares de la Mireia

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

S’acaba una etapa en la
formació escolar de la nos-
tra filla. «La Mireia».

Han estat molts anys de
lluita vers la seva formació i

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter

Volen les falcilles davant meu
i em pregunto si són tals,
o bé són orenetes, fuentes com van.
Fibla Sant Joan
la fondària de l’ànima
trameten el mite, les fogueres,
la cultura cristiana, la cultura romana,
les seves deesses,
els follets, les flames
i el seu vessant vast, la xafagor,
molsuda i escaldufada d’aquesta nit màgica
amb nota llunyana rumb a l’infinit.
Fibla Sant Joan recels interiors
de xera i fogueres i dancen les bruixes
la nit que menys dura,
guspires enceses d’amors depurats,
amb petards i coques,
floracions dels arbres, llums afavorint,
galze de l’estiu, mística natura,
masovers del món
evocant més mons.
Fibla Sant Joan
i em guardo el fibló de llenyes cremades,
de verins melosos, auguris del bé,
de calius finals.

tiques desreguladores i
contràries al model social
europeu.

Estiguem atents al
panorama europeu, ja que de
ben segur la majoria
conservadora europea, no
perdrà temps en recuperar
de nou propostes com la
directiva de les 65 hores, tan
regressiva pels drets laborals
dels treballadors i
treballadores europeus, de
crear polítiques xenòfobes o
de no augmentar els drets a
les dones. Com a jovent que
som, que la dreta sigui el
grup més nombrós al
Parlament Europeu ens
preocupa, ja que volem un
futur de progrés i no un futur
conservador i que poc ens
pot fer evolucionar.

Tot i així, no perdem
l’esperança ja que som la
segona força en el nou
Parament i de ben segur que
es treballarà per una Europa
de progrés i social.

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

és de justícia reconèixer els
esforços i la comprensió que
s’han dedicat cap a “ella”.

Des del seu naixement,
vam tenir moltíssimes mos-

tres de suport. I aquest su-
port i per sort nostra, ha anat
en augment i ha assolit unes
cotes molt altes dins de la
seva etapa en el Centre de
l’Escola Pia de Balaguer, on
tot el personal, des de la Di-
recció, Mestres, professors,
personal docent, companys
i llurs pares s’han abocat i
fet costat a la Mireia. Aques-

ta atenció rebuda ha fet que
la nostra filla sigui una per-
sona, que al nostre veure i
entendre, es manifesti feliç i
mostri un caràcter afable i
respectuós, valors que ens
ho han fet saber persones
del seu entorn més directe i
d’altres en què el contacte
és més esporàdic.

Ens consta que hi ha ha-

gut persones, que han des-
tinat hores del seu temps
particular a potenciar la seva
formació.

És just i així ho volem
manifestar, donant-vos el
nostre agraïment.

Moltes gràcies i sempre
us estarem agraïts.

-------------------------------------------------
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El Club Bonsai Balaguer mostra una
setantena d’arbres al Passeig

El passat diumenge 14
de juny, el Club Bonsai
Balaguer va protagonitzar la
seva Mostra anual al Passeig
de l’Estació, durant tot el dia.

Els organitzadors van
mostrar la seva satisfacció
per la gran quantitat de
persones que es van acostar
a la Mostra i es van interessar
pels diferents exemplars
d’arbres que hi eren

presents. Des de l’orga-
nització també es van donar
una sèrie de consells sobre
com tenir curs dels Bonsais.

El proper diumenge 28,
els membres del Club

Mostra de Bonsais a Balaguer

Bonsai fan una sortida a les
Terres de l’Ebre, on visitaran
diferents indrets relacionats
amb el Bonsais, que tots els
qui hi estiguin interessats
s’adrecin al club.

Balaguer celebra el Dia
Universal de la Sardana

El Santuari i l’esplanada
del Sant Crist de Balaguer va
ser l’escenari el passat diu-
menge 21 de juny de la cele-
bració que la ciutat de
Balaguer fa en motiu del Dia
Universal de la Sardana.

A partir de les 10 del matí
es va celebrar una missa al
Santuari del Sant Crist amb
ofrenes sardanistes.

En acabar, a partir de les
11, va tenir lloc l’esmorzar de
germanor i a continuació la

Cobla Juvenil d’Agramunt va
oferir una ballada de
sardanes a tots els assistents
a l’acte.

La Federació Sardanista
de Catalunya havia determi-
nat que la peça que havia de
sonar aquest any arreu del
món per la Diada Universal
de la Sardana fos la sardana
«Sota el sol de Catalunya»
de Jaume Bonaterra, tal i
com es va fer a Balaguer en
aquesta diada.

Els organitzadors van
donar els consells
necessaris per tenir
cura dels bonsais als
assistents interessats

L’organització de la
Transsegre ha tancat les
inscripcions per la prova
dels propers 11 i 12 de
juliol, després de que ja
s’hagin inscrit la xifra de
275 embarcacions, xifra
màxima per una bona
qualitat de la prova
aquàtica.

El tancament de les
inscripcions s’ha fet quan
encara faltava un mes per
la celebració d’aquesta
Transsegre 2009, que
enguany celebra el seu
25è aniversari.
A les 275 embarcacions
cal sumar-hi una bona
xifra de barques que
estan en llista d’espera, ja
que sempre hi ha barques
que es donen de baixa en
els darrers dies, segons
explicà la portanveu de

l’organització, Trini
Camats.

En motiu de la ce-
lebració del 25è aniversari
de la Transsegre, enguany
els actes començaran el
divendres 10 de juliol a la
nit, amb moltes sorpreses
que l’organització guarda
amb un gran recel. Si que
han anunciat un correfocs
espectacular a la Plaça del
Mercadal, pel mateix
divendres.

La temàtica per la festa
d’enguany de la Trans-
segre és la pròpia
commemoració d’aquest
quart de segle d’exis-
tència, havent-se con-
solidat entre les festes de
Lleida i també d’arreu de
Catalunya, ja que cada any
venen més participants
de tota Catalunya.

La Transsegre compta amb

275 embarcacions inscrites

en el seu 25è aniversari

La Transsegre celebra els seus 25 anys

Dia Universal de la Sardana
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Cinema... “per a gourmets” finalitza
amb la pel·lícula “Deliciosa Martha”

El passat diumenge 21
de juny es va projectar a la
Sala d’Actes de l’Ajuntament
de Balaguer la segona de les
tres pel·lícules que confor-
men el Cicle de Cinema...
“Per a Gourmets”, amb la
projecció del film «Sin
reservas», interpretada per
Catherine Zeta-Jones.
Aquesta pel·lícula de l’any
2007 explica la història de
Kate Armstrong, gran xef
d’un restaurant de moda de
Manhattan.

El Cicle de Cinema...”Per
a Gourmets” acabarà el
proper 5 de juliol amb la
projecció de la pel·lícula
“Deliciosa Martha”.“Sin reservas” es va projectar el passat 21 de juny

Concert de l’Orfeó Català a Sant
Domènec, en el memorial Carme Martí

El passat dissabte 20 de
juny va tenir lloc a l’Església
de Sant Domènec de
Balaguer, un concert a càrrec
de l’Orfeó Català en el
memorial a Carme Martí
organitzat per la Fundació
Privada Marguerida de
Montferrato.

L’Orfeó Català,  amb més
de 100 anys d’història, va ser
la formació escollida per la
Fundació per la realització
d’aquest concert dirigit per
Josep Vila.

La projecció tindrà lloc el proper diumenge 5 de
juliol, a la Sala d’Actes de l’Ajuntament

Orfeó Català

Més d’una seixan-
tena de persones van
gaudir i participar de la
darrera sessió de contes
del present curs escolar
que organitza la Biblio-
teca Margarida de
Montferrat de Balaguer.

El passat dimecres 10
de juny va tenir lloc la
cloenda de les sessions
d’hores del conte amb
una festa al pati de
l’edifici del Centre cívic al
carrer del Miracle, amb la
sessió de «Contes de
dracs» a càrrec de la
companyia «La
Minúscula».

A «Contes de dracs»,
grans i petits, van poder

veure diferents tipus de
dracs: bons, fantàstics,
verds, ploraners, porucs,
llaminers, espantosos...

Van poder descobrir
aquest animals fantàstics,
màgics i meravellosos a
través de contes i
llegendes.

La Biblioteca
Municipal Margarida de
Montferrat reprendrà les
sessions de les hores dels
contes la propera tardor.

El programa l’Hora del
Conte està plenament
consolidat entre el públic
infantil, que ja habi-
tualment utilitza el servei
de lectura i préstec de la
Biblioteca.

“Contes de dracs”, en la

cloenda de l’Hora del Conte

del curs 2008-2009

L’Hora del Conte
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Anuncis breus classificats

TREBALL

-------------------------------------
ES DONEN classes d’an-
glès de primària i ESO.
Raó: 973445126.
-------------------------------------
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.
-------------------------------------
ES PRECISA assessora de
bellesa. Formació a càr-
rec de l’empresa. No ne-
cessària experiència. Raó
telf: 692035634.
-------------------------------------

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.
-------------------------------------

ES LLOGA pis a l’Avingu-
da Països Catalans. Raó:
973446011.
-------------------------------------
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. Telf: 687700990.
-------------------------------------
ES TRASPASSA pub a
Balaguer,llicència de
discoteca. Tel: 667476167.
-------------------------------------
PISOS en venda a Bala-
guer, c/ Cadi, 90 m2 1er
pis, sense ascensor, gran
terrassa, 2on pis sense
asensor. Raó: 687700990.
-------------------------------------
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. Telfs: 678954170-
667476167.
-------------------------------------
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.
-------------------------------------

CONSTRUCCIÓ de cases
bio-climàtiques, 200 m2

amb jardí, i un estalvi
d’energia del 80%. Zona
immillorable. Preu:
211.000 e, subvenciona-
des. Raó: 973445313.
-------------------------------------
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. Raó: 973450555,
Montse.
-------------------------------------
VENDA/LLOGUER pàr-
kings tancats al c/ Jaume
Balmes, 11. Raó telèfons:
973446161-629310479.
-------------------------------------
ES LLOGA pis de 130m2,
molt cèntric, Plaça de
l’Alguer, 4 hab., 2 banys,
2 terrasses, calef. central,
a/a. Totalment moblat.
Raó: 973451371.
-------------------------------------

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.
-------------------------------------
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.
-------------------------------------
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.
-------------------------------------
ES LLOGA habitació per
estudiant a Barcelona,
prop del metro de l’Hos-
pital de Sant Pau. Alt i
amb ascenssor. Raó telè-
fon: 662358939.
-------------------------------------

ES LLOGA pàrking tancat
de dos places al carrer
Bellcaire. Tel: 973238325.
-------------------------------------
LLOGUER PIS a
Balaguer, 2 habitacions,
amb mobles. Raó telèfon:
670284619.
-------------------------------------
ES LLOGA àtic a Bar-
celona, 3 hab., ascensor,
cuina independent. Mo-
blat. Prop parada metro
Pubilla Casas i trambaix.
Raó telèfons: 973449036-
695582313.
-------------------------------------

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.
-------------------------------------
-------------------------------------
Si voleu publicar anuncis
en aquesta secció, adre-
ceu-vos a les nostres ofi-
cines al c/ Sant Lluís, 36
altell, o bé demaneu in-
formació 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 25 de juny a les 8 de la tarda del 2 de juliol ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 2 de juliol a les 8 de la tarda del 9 de juliol SALA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 9 de juliol a les 8 de la tarda del 16 de juliol ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

pis dúplex a l’Av. Països Catalans,

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

Tot amb vistes al riu. Oportunitat única.

ES VEN

Interessats trucar al 678954170-667476167
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