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

Cada any, quan arriba l’estiu, per desgràcia, els
incendis són noticia i omplen les primeres pàgines dels
diaris i revistes, i obren els noticiaris de les diferents
televisions i ràdios. I és que el foc és quelcom terrible
que assola conreus i bosc per allà on passa.

La gran pregunta que es fa la gent és si aquests
incendis són fortuïts o provocats. Malauradament i
segons les informacions que ens donen els Bombers,
un cop analitzada la situació, la majoria d’ells són
provocats, tot i que també n’hi ha de fortuïts. No s’hi
pot fer res?

Prevenir i preveure els focs, suposem que és força
difícil, però sí que potser, els diferents Departaments
polítics del Govern de la Generalitat, s’haurien d’escoltar
més els afectats, pagesos principalment, que veuen com
les estrictes normatives que any rera any van afegint-se
a la seva legislació, els impedeix, per exemple, cremar
de manera controlada les vores dels seus camps, com
sempre ho havien fet, durant la primavera, pagesos i
pastors, per tal de que les futures collites fossin millors,
i precisament per evitar aquests incendis que durant
l’estiu són tan habituals.

Anys enrera, la labor d’aquests pagesos que
cremaven  de manera controlada, i el pas dels ramats
d’ovelles i cabres, evitaven molts incendis. Ara, la manca
de ramats i l’excés normatiu en contra del foc controlat,
ajudat d’un any de pluges com el que hem tingut, ha
provocat que tinguem camps i boscos molt bruts i amb
molta herba seca, que els converteixen en un autèntic
polvorí.

Incendis d’estiu

>>BALAGUER
Els plans d’ocupació restauren la
casa Pallàs a la Plaça Mercadal

El subedelgat del Govern visita les
obres del Plan Zapatero

El Cercle de Promoció Econòmica
reclama l’autovia  Tarrega-Balaguer
----------------------------------------------
>>COMARCA
Comencen les Festes Majors d’estiu
a Gerb, l’Hostal Nou i Vilanova

El pla de camins 2008, ha millorat
camins d’Avellanes i Alós

150 persones a la jornda de Portes
Obertes de la cova  Gran
----------------------------------------------
>>CULTURA
FInalitza el taller d’arqueologia amb
un total de 12 participants

El taller de les Arts acull una
trentena de nens i nenes

Acaba el cicle de “contes de les 1001
nits” al Museu de la Noguera
----------------------------------------------
>>ESPORTS
El C.F. Balaguer arranca la
pretemporada amb cares noves

Àger passa amb nota la prova per
organitzar l’europeu d’Ala Delta

L’equip Tecmon es proclama
campió del Torneig de Futbol 7
----------------------------------------------
>>OCI
El barri del Secà es prepara per
reviure la revetlla de Sant Jaume

La Llar d’Infants Els Putxinel·lis acull
les Estades Infantils d’Estiu
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Tot i que els actes
paral·lels van ser seguits
per milers de persones, el
punt central de la festa, es
sens dubte, les baixades
pel riu.

Un total de 275 embar-
cacions, el màxim admès
per l’organització per mo-
tius de seguretat, van llan-
çar-se a l’aigua el dissabte
a la tarda, des del pont tren-
cat de Camarasa fins al
pantà de Sant Llorenç. Un
dia plàcid que va facilitar
la baixada i la comoditat

del públic, que va aplegar-
se al llarg de tot el recorre-
gut.

El diumenge al matí,
els participants que van
suportar la festa nocturna
del dissabte van participar
en la segona etapa que
amb sortida des del Parti-
dor de Gerb i arribada al
parc de la Transsegre de
Balaguer, també van ser
ovacionats i animats per
milers de balaguerins que
no van voler perdre’s l’arri-
bada d’una Transsegre es-
pecial. La del 25 aniversari,
demostrant que aquesta ja
s’ha convertit en la festa de
tots els balaguerins.

El lliurament de pre-
mis i una sorollosa
mascletà de fi de festa
van posar el punt i final a
la Transsegre 2009.

275 embarcacions van

participar a les baixades pel

riu Segre durant els dos dies

El Segre es va omplir de mariners d’aigua dolça

La bona climatologia

va facilitar la baixada

pel riu durant les

dues etapes de la

prova aquàtica

La ciutat de Balaguer celebra amb una
gran festa els 25 anys de Transsegre

Balaguer es va vestir de
festa durant els dies 10, 11 i
12 de juliol per reviure una
nova edició de la Transsegre.
Una edició especial, ja que
la popular festa aquàtica de
Balaguer arribava als seus
25 anys d’història des de
que aquell estiu de l’any
1985, uns joves balaguerins
surcaven per primera vega-
da les aigües del riu Segre,
amb una embarcació fabri-
cada per ells mateixos.

Més de 15.000 persones
han participat dels diferents
actes que l’organització va
preparar per celebrar l’ani-
versari.

Els actes van començar
el divendres al vespre amb
el pregó de la festa, i un
magnífic correfoc que va
iniciar-se a la Plaça del Mer-
cadal i va recórrer diferents
carrers i places fins arribar a
l’estació d’autobusos, pas-
sant per la nova passarel·la.

La Festa va continuar el
dissabte amb la baixada de

Milers de persones a l’arribada a Balaguer

les barques des de
Camarasa fins a Sant
Llorenç i el diumenge des
del Partidor de Gerb fins a
Balaguer.

El dissabte al vespre,
l’espectacle piromusical i la
música van ser els protago-
nistes de la Festa, amb el
Parc de la Transsegre ple de
gom a gom per gaudir del
concert dels grups Se
atormenta una vecina, i
Traffic.

La bona climatologia
dels tres dies va ajudar a que
tots els actes estiguessin
molt participats per milers
de balaguerins, però també
d’arreu de les comarques de
Catalunya i d’altres punts
de l’Estat espanyol, que any
rera any, s’acosten a la capi-
tal de la Noguera per tal de
gaudir d’una de les festes
mes populars de les Terres
de Ponent.

La sortida des de Camarasa

Més de 15.000 persones

assisteixen als diferents

actes festius preparats

per l’organització,

L’Admirals Cup Lights
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La comunitat cistercenca de Vallbona
visita el Monestir de les Franqueses

El passat 16 de juny la
comunitat cistercenca de
Vallbona de les monges,
convidada per la Parròquia
de Balaguer,  va visitar el
monestir de Santa Maria de
les Franqueses.

El monestir de les
Franqueses, a l’igual que
Santa Maria de Vallbona, és
en els seus orígens una
fundació del Císter femení.
Posteriorment esdevingué
un priorat de Poblet, fins a
la seva venda a mans
privades. Actualment el
monestir està en fase de
recuperació i recentment
s’ha actualitzat el contracte
de cessió en usdefruit a
favor de la Parròquia de
Santa Maria de Balaguer.

Les monges de Vallbona
van ser rebudes pel rector
de la Parròquia i per
membres del Consell de
Pastoral a les portes de
l’església de Santa Maria.
Van quedar sorpreses de la
majestuosa amplada de la
nau, alhora que van apreciar
les millores realitzades
recentment en el temple,
com la nova pavimentació,
el nou enllumenat, les
noves campanes, els

Van visitar el monestir de les Franqueses

vitralls,  l’exposició
permanent «Art a Santa
Maria».

Prèviament les monges
havien visitat el santuari i la
comunitat de monges
clarisses de Balaguer. Ja a
la tarda, les monges de
Vallbona van visitar Santa
Maria de les Franqueses,
acompanyades pels
mossens de la Parròquia,
una Delegació del Consell
de Pastoral, representants
de l’Associació Dona Rural,
i el director del Servei
Educatiu de la Noguera,
Joan Arjona.

Tothom va coincidir en
assenyalar que parlar del
Císter, a Catalunya, és parlar
ineludiblement de Balaguer.

És el mateix pensament
que un any enrera havia
glossat públicament
l’alcalde de la ciutat Miquel
Aguilà, amb motiu de la
inauguració, a les
Franqueses, de l’exposició
sobre el Císter: una ruta del
Císter ha d’incloure
necessàriament Balaguer.

Estaven convidades per la parròquia de Balaguer

El passat 16 de juny van

visitar el Monestir

cistercenc de Balaguer,

convidats per la

Parròquia

El passat dimarts
l’Alcalde de Balaguer i
altres regidors del
consistori van efectuar
una visita a les obres
efectuades dins el pla
d’ocupació, com la
remodelació de la façana
de la casa Pallàs, a la
plaça del Mercadal, que
va adquirir l’ajuntament i
també de la
reconstrucció de les
escales d’accés a la
passarel·la de la muralla
medieval que contribueix
en l’embelliment de la
ciutat.  A la casa Pallàs
s’ha procedit a la
restauració de la façana i
s’han subsanat les
patologies constructives
dels acabats sobre els
elements estructurals i
balcons, recuperant-ne
les motllures.

Aquesta rehabilitació
és la primera ja que està
prevista la rehabilitació

integral de l’edifici en una
futura intervenció. Un
cop realitzada aquesta,
l’edifici constarà de 325
metres quadrats
construïts, 55 dels quals
es dedicaran a l’entrada
de l’aparcament.

Les escales que
donen accés a l’entrada
de la passarel·la de la
muralla s’han fet amb
fusta IPE, una fusta
tropical d’una gran
densitat per exteriors i
amb una òptima
resistència a l’intempèrie.
Les seves propietats són
ideals per aquesta
ubicació.

Acabades dues obres del Pla

d’Ocupació, la Casa Pallàs i

les escales de la Muralla

Escales que donen accés a la Muralla

Les obres han estat

subvencionades pel

Servei d’Ocupació de

Catalunya i han

ocupat 15 persones
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José Angel Flores visita les quatre
obres del Plan Zapatero a Balaguer

El passat dijous, José
Àngel Flores, Subdelegat
del Govern a Lleida, va
visitar les obres que s’estan
duent a terme a Balaguer on
després de ser rebut a
l’ajuntament per l’alcalde,
Miquel Aguilà va visitar in
situ les obres dels quatre
projectes que estan
aprovats pel FEIL amb una
inversió total de 2.793.052 •.

Aquests projectes són la
col·locació de contenidors
soterrats al centre Històric
per un import de 246.790’45
•, la urbanització del carrer
Pere III, per 2.097.982’38 •,

Visita a Balaguer de José Angel Flores

El Pla de Bolonya a debat a
l’Oficina Jove de Balaguer

Europa ha posat en mar-
xa l’Espai Europeu d’Ense-
nyament Superior (EEES),
conegut popularment com
a Pla de Bolonya. La seva
finalitat és millorar la quali-
tat de la formació i promou-
re la mobilitat d’estudiants,
graduats i professionals
equiparant els estudis a tota
la Unió Europea.

Per tal d’aportar més
informació i amb la finalitat
d’aclarir dubtes, l’Oficina

Jove de la Noguera-
Balaguer va posar el Pla
Bolonya a debat el passat 22
de juliol.

En aquesta xerrada
informativa van intervenir
Isabel  del Arco, vicerectora
de docència de la UdL,
Mario Sirat, coordinador del
Consell d’Estudiants de la
UdL, i Joan Biscarri,
catedràtic de la UdL que va
actuar com a moderador de
l’acte.

La inversió total de les

quatre obres del Pla es

de vora 2,8 milions d’Eu-

ros durant aquest any

2009

La Junta directiva del
Cercle de Promoció
Econòmica de Balaguer i
comarca , presidida per
Josep Borràs, organitzà
un acte en el que
reivindicaven la
construcció d’una autovia
entre les poblacions de
Balaguer i Tàrrega,
rebutjant el projecte de
construcció de variants a
les diferents poblacions,
convertint-la en una via
ràpida.

Per això, el Cercle ha
demanat a diferents
ajuntaments de les
poblacions afectades, així
com als consells
comarcals, que aprovin
una moció abans del 26 de
juliol, que és quan finalitza
el termini de presentació
d’al·legacions al projecte
de la via ràpida.

El Cercle defensa la
construcció entre Tàrrega
i Balaguer i la posterior
connexió amb l’aeroport
d’Alguaire per tal de que el
reequilibri territorial sigui
una realitat a les
comarques de l’interior de
les Terres de Lleida.

La reivindicació s’ha fet
sota el lema «per la nostra
economia necessitem una
autovia»

El Cercle de Promoció

Econòmica reclama l’autovia

entre Tàrrega i Balaguer

Junta del Cercle de Promoció Econòmica

Volen que els

diferents ajuntaments

reclamin a través

d’una moció la seva

construcció

la urbanització de la plaça
Onze de setembre amb un
pressupost de 241.277’82 •
i la supressió de barreres
arquitectòniques, amb una
inversió de 207.001’34 •
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L’Ajuntament de Vallfogona de Balaguer

convida a tothom a gaudir de la

Festa Major de l’Hostal Nou i La Codosa
els dies 25 i 26 de juliol

Bona Festa Major

L’Hostal Nou i la Codosa celebren la
seva Festa Major el 25 i 26 de juliol

L’Hostal Nou i la Codosa
celebren un any més la seva
Festa Major d’Estiu els dies
25 i 26 de juliol. La celebració
dels actes es fa un any a la
zona de l’Hostal Nou i un al-
tres a la Codosa, i en aquesta
edició serà la zona de la
Codosa la que aplegarà els
diferents actes de la Festa
Major.

Un dels actes més espe-
rats per la canalla és el Parc
Infantil aquàtic, que es farà el
dissabte a 2/4 de 4 de la tar-

da, i la Festa de l’Escuma a
Colors, que es celebrarà el
dissabte a  2/4 de  8 del ves-
pre a la plaça de la Codosa, i
on grans i petits intentaran
fer-se passar la calor amb un

La plaça de la Codosa aplegarà la majoria d’actes

refrescant bany d’escuma.
A la nit, la majoria de ve-

ïns de l’Hostal Nou i la
Codosa s’aplegaran en un
sopar popular  per tal de com-
memorar la seva Festa Ma-
jor. Un sopar que any rera any
aplega a centenars de veïns i
familiars que aquells dies els
acompanyen. Al comença-
ment del sopar, el Grup d’Ha-
vaneres l’Or de la Noguera,
els delectarà amb un excel·-
lent repertori de cançons tra-
dicionals que donaran pas al
sopar.

El diumenge a les 7 de la
tarda, una botifarrada popu-
lar clourà la Festa Major d’en-
guany a l’Hostal Nou i la
Codosa.

La festa de l’escuma, el moment més fresc

La ubicació de tots els

actes de la Festa Major

d’enguany es celebrarà

a la zona de la Codosa

Les pubilles i pubills
d’enguany són vuit en to-
tal, sis nenes i dos nens,
tots ells veïns de l’Hostal
Nou i la Codosa que en-
guany els ha tocat el ser
portadors de les respecti-
ves bandes de Pubilles i
Pubills 2009.

Les pubilles són:
Izarbe Perales Rios de 10

anys, Jana Riera Tortras de
9 anys, Abril Riera Tortras
d’11 anys, Adriana Sànchez
Puyal d’11 anys, Agnès
Sànchez Puyal de 9 anys i
Laia Farreny Roca de 9
anys.

I els dos pubills d’en-
guany són l’Ivan Jiménez
Almagro d’11 anys i l’Albert
Pérez Fusté de 10 anys.

Sis nenes i dos nens, les

pubilles i els pubills de la

festa Major 2009

Pubilles i Pubills d’aquest any
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Música i gresca assegurada en la Festa
Major de L’Hostal Nou i la Codosa

Programa d’Actes

DIVENDRES dia 24
24.00 Discomòbil

DISSABTE dia 25
12.00 Parc Infantil
13.50 Parc Infantil Aquàtic
18.00 Traca d’inici de Festa
19.00 Exposició de manualitats i

pintura al local social
19.30 Festa de l’Escuma a colors
20.15 Coca amb xocolatada
22.00 Sopar de Festa Major
22.00 Havaneres amb el Grup

l’Or de la Noguera
24.00 Rosendo i les mulates de Foc
24.30 Ball amb l’orquestra de Gala

DIUMENGE dia 26
11.30 Repic de campanes de

Festa Major
11.30 Gimcana popular
12.00 Ballada de Gegants i Capsgrossos,

acompanyats dels Grallers de
Balaguer

12.30 Ballada de sarnades amb la Cobla
Joveníbola d’Agramunt

18.00 Circ Rus “Kalinca”
18.30 Exposició de manualitats i

pintura al local social
19.00 Botifarrada popular
19.30 Ball amb l’orquestra Liberty

Rosendo i les Mulates de Foc el dissabte

L’Orquestra Liberty actuarà el diumenge 26

Nombrosos actes, per
a grans i petits ompliran
els dos dies de Festa Ma-
jor a l’Hostal i la Codosa.
Tots ells seran gratuïts, a
excepció del Sopar Popu-
lar que es celebrarà el dis-
sabte i de la botifarrada po-
pular que tindrà lloc el diu-
menge a les 7 de la tarda,
amb preus econòmics.

Els parcs infantils i els
balls seran gratuïts, i co-
mençaran el divendres,
amb la discomòbil a partir

del les 12 de la nit. El dis-
sabte, al sopar popular, li
tocarà el torn a les havane-
res amb el Grup l’Or de la
Noguera, i tot seguit
Rosendo i les Mulates de
Foc faran ballar i delectar
al públic assistent. Per
continuar la nit ballant, el
Grup de Gala tocarà a par-
tir de 2/4 d’1 de la matina-
da, i el diumenge el Grup
Liberty serà l’encarregat
d’acomiadar la Festa par-
tir de les 7 de la tarda.

Tots els actes són gratuïts,

excepte el sopar del dissabte

i la botifarrada del diumenge

El Grup d’Havaneres l’Or de la Noguera actuarà el
dissabte a les 10 de la nit, pel Sopar Popular

L’Orquestra De Gala el dissabte a la nit
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El dissabte 8 d’agost
continua la festa de Gerb
amb la Gran Guerra
d’aigua a partir de les 6 de
la tarda. A les 12 de la nit hi
haurà el Castell de Focs
a càrrec del grup Xispes i
Espurnes de Gerb, seguit
d’una sessió de ball amb
La GERUNDA. A partir de
les 3 de la matinada, gran
Batucada amb el grup
Bandelpal de Balaguer i
seguidament gresca

assegurada amb el grup
musical TRAFFIC i una
Discomòbil fins que el cos
aguanti.

Els actes s’acabaran el
diumenge 9 d’agost amb
la Ressaca popular durant
tot el dia.

La música de la darrera
jornada anirà a càrrec del
grup Quarz a partir de les 8
de la tarda. A partir de les
10, concurs de talents “tu
si que vals”.

Aigua, música i foc durant tot

el cap de setmana de festa

L’Orquestra Gerunda actuarà a Gerb

Gerb es prepara per viure la seva Festa
Major en honor a Sant Salvador

L’Orquestra Traffic actuarà el dissabte 8 d’agost

Del 6 al 9 d’agost, Gerb
reviurà uns dies de festa
amb la celebració de la Fes-
ta Major en Honor a Sant
Salvador.

Els actes festius comen-
çaran el dijous 6 d’agost, a
partir de les 12 del migdia,
amb la celebració de la Mis-
sa solemne en Honor al
Sant. Durant tot el dia hi
haurà instal·lat un parc aquà-
tic a les piscines municipals
de Gerb.

A partir de les 10 de la
nit, hi haurà el popular so-
par de germanor per tots
aquells veïns que hi vulguin
participar i la jornada s’aca-
barà amb una sessió de ball
amb el CAFÈ TRIO.

El divendres a partir de
les 6 de la tarda, hi haurà les
cucanyes i xocolatada, men-
tre que la música nocturna
correrà a càrrec del grup
TREMENDOS i acabarà
amb una discomòbil pel jo-
vent.

Del 6 al 9 d’agost, la població de Gerb es vestirà de

gala per celebrar la seva Festa Major d’estiu, una

de les més concorregudes de la comarca

L’Ajuntament de Gerb convida a tothom

a gaudir de les seves Festes de Sant Salvador

FESTA MAJOR DE GERB
dies 6, 7, 8 i 9 d’agost

Bona Festa Major
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Arranjats els camins dels municipis
de Les Avellanes-Santa Linya i Alòs

Com cada any, a iniciati-
va del Consell Comarcal, la
Noguera ha participat en el
programa d’arranjament
dels camins de la xarxa veï-
nal i rural dels municipis de
muntanya que convoca
anualment la Generalitat de
Catalunya.

Els municipis de la
Noguera, beneficiaris de
l’anualitat 2008 del
programa han estat les
Avellanes i Santa Linya i
Alòs de Balaguer, amb una
inversió total de 213.000 •
subvencionats per la DG
d’Arquitectura i Paisatge del

S’han arranjat camins als municipais de Les Avellanes-Santa Linya i Alòs

Departament de Política
Territorial i Obres Públiques
de la Generalitat de
Catalunya.

Més concretament,
s’han arranjat el camí de
Sant Mamet (3,65 km) i el
camí del cementiri a la font
del Prat a Alòs de Balaguer
(1,74 km), el camí de l’ermita
de Sant Urbà i del nucli de
Montclús a Santa Linya (780
m) i el camí d’Espinau (1,42
km) a Tartareu.

L’arranjament ha suposat una inversió total de
213.000 euros per part del Govern de la Generalitat

150 persones visiten la Cova Gran de Santa

Linya en la seva Jornada de portes obertes

Més de 150 persones
van visitar la Cova Gran de
Santa Linya, el passat 11 de
juliol en la jornada de por-
tes obertes organitzada per
l’equip del Centre d’Estudis
del Patrimoni Arqueològic
de la Prehistòria de la Uni-
versitat Autònoma de
Barcelona.  Destaca que les
zones on s’han trobat les
primeres ocupacions dels
primers humans, presenta
una seqüència arqueològica
de les més completes de la
península Ibèrica. Jornada de portes Obertes

Del 31 de juliol al 2
d’agost, la població de
Vilanova de la Sal celebra-
rà la seva festa major d’es-
tiu.

Els actes començaran
el divendres 31 de juliol,
amb la celebració d’un
sopar popular a partir de
les 10 del vespre. Els ti-
quets pel sopar es poden
comprar al bar del poble
fins el dia 28 de juliol.

A partir de les 12 de la
nit Ball a càrrec de la fan-
tàstica orquestra
LIBERTY. A la mitja part
del ball es sortejarà una
excursió a Cavall. La festa
s’acabarà amb una sessió
de Discomòbil.

Els actes continuen el
dissabte 1 d’agost amb el
gran concurs de botifarra
a partir de les 4 de la tarda,
la guerra d’aigua i les ses-
sions de ball de tarda i de
nit amb el grup DUETTO.
El final de festa del dissab-

te correrà a càrrec del grup
7D-ROCK i una sessió de
discomòbil pels més joves,
i fins que el cos aguanti.

El diumenge 2 d’agost
finalitza la Festa Major de
Vilanova de la Sal amb la
instal·lació durant tot el dia
d’un gran parc infantil. A
partir de les 12 del migdia
es celebrarà la Missa i a les
4 de la tarde, un concurs
de Playstation.

El grup musical
JALAYSA serà l’encarre-
gat de tancar la festa amb
les dues sessions de ball
de tarda i de nit, a partir de
les 8 del vespre i les 12 de
la nit.

Vilanova de la Sal celebra la

seva Festa Major d’estiu el

31 de juliol, 1 i 2 d’agost

7D-Rock actuarà a Vilanova de la Sal

Liberty, Duetto,
7D-Rock y Jalaysa
seran les grups
responsables dels
balls de la Festa

L’Ajuntament de

Vilanova de la Sal

us convida a la seva

Festa Major els dies

31 de juliol i 1 i 2 d’agost
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12  joves han participat al Taller
arqueològic 2009, al Pla d’Almatà

El passat divendres 17
de juliol es van lliurar els
certificats d’assistència als
12 joves que han participat
al «Taller d’arqueologia
2009 al Pla d’Almatà», or-
ganitzat i dirigit pels tèc-
nics del Museu de la No-
guera i que estava adreçat
a tots aquells amants de
l’arqueologia, de la histò-
ria o simplement curiosos,

que es volen iniciar en la
ciència arqueològica, a
partir de les restes de l’an-
tiga madina Balagî (segles
X-XI).

Lliurament dels certificats

Èxit dels “Contes de les
1001 nits” al Museu

Durant els dimecres 8, 15
i 22 de juliol s’ha portat a
terme una nova edició dels
contes de «Les 1001 Nits».

Amb la d’aquest any ja
són més de vuit anys que el
Museu de la Noguera realit-
za aquesta activitat durant
el mes de juliol.

Així, les sales perma-
nents del Museu de la No-
guera s’han convertit per
unes hores en el palau de la
princesa Shahrazad, que ha

rebut un bon nombre de
persones que han volgut
escoltar les seves històries
de «Les 1001 Nits».

Aquest recull de contes
medievals explicats al Mu-
seu de la Noguera, fou co-
negut des d’Orient fins a
Occident durant l’Edat Mit-
jana i algunes de les seves
històries han esdevingut els
contes més explicats que
existeixen avui dia per tot el
món.

Durant 10 dies, els joves
arqueòlegs han excavat
un tram de carrer de
l’antiga ciutat islàmica
de Balaguer

L’Institut Català de les
Dones (ICD) incrementarà
aquest any en un 25% el
pressupost que destina a
reforçar els Serveis
d’Informació  i Atenció a
les Dones (SIAD) de
Lleida. La presidenta de
l’Institut, Marta Selva, ha
signat aquest matí amb
els Consells Comarcals
del Segrià, la Noguera, les
Garrigues, el Pla d’Urgell,
la Segarra, l’Urgell i el
Solsonès, i l’ajuntament

de Lleida, els contractes
programa que determinen
el suport econòmic i de
col·laboració que l’ICD
ofereix als Serveis
d’Informació i atenció a les
dones per als anys 2009 i
2010.

L’Institut Català de les
Dones invertirà aquests
dos anys 380.000 euros per
reforçar l’atenció a les
dones que ofereixen els
SIAD d’aquestes
comarques. Enguany s’hi
invertiran 190.000 euros.
Això suposa un increment
del 25% respecte les
ajudes atorgades a
aquests serveis l’any 2008.
Pel proper any 2010 hi ha
prevista la inversió restant
de 190.000 euros més, que
sumen el total de 380.000.

Important augment del

pressupost de l’Institut

Català de les Dones

Signatura del conveni

Servirà per reforçar
el Servei d’Informació
i Atenció a les Dones
dels diferents
consells comarcals

Els participants han re-
alitzat tasques d’excavació
i delimitació d’un tram de
carrer de l’antiga ciutat is-
làmica de Balaguer.



13<<C U L T U R A

Cloenda dels diferents cursos de
llengua i cultura catalana de Creu Roja

Creu Roja que des de
l’any 2002 realitza classes de
llengua i cultura va clausu-
rar el passat mes de juny les
aules que realitza a Balaguer
i a Albesa.

Durant aquest any els
alumnes de Balaguer han
treballat amb dos grups en
horari de migdia i amb 5
grups en horari nocturn.
S’han atès a més d’un
centenar de persones
immigrants interessades en
conèixer la nostra llengua i
la nostra cultura. Cal
ressaltar que aquesta
activitat s’ha dut a terme
amb el suport de tretze
persones  voluntaris/ies.Cloenda de les classes de llengua i cultura catalana

Una trentena de nens i nenes de 4 a
12 anys, participen al Taller de les Arts

Durant tot el mes de juli-
ol, els nens i nenes de 4 a 12
anys tenen l’opció de partici-
par als diferents torns del Ta-
ller de les Arts, organitzat per
l’Institut Municipal Progrés i
Cultura, i que consisteix en
que els més joves puguin
practicar activitats com les
arts plàstiques, la dansa o la
música, cada dia des de les 9
del matí fins a les 2 de la tarde,
en els diferents equipaments
municipals. Hi participen uns
30 nens i nenes per torn.

Els cursos van finalitzar el passat mes de juny,
havent atès a més d’un centenar d’immigrants

Taller de les Arts

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter

M’endinso com un llamp al llarg viatge,
profund a l’interior, al fons de mi,
llegint i rellegint la gran catarsi
del joc del pensament, hores i fets,
la fera tan propera i tan distant,
l’endins de la persona, de la bèstia,
el gran garbuix tan llarg de destriar.
M’endinso cap a tu que veus estrany
escrigui això que escric, -la cançó cursi-
un còmic de vinyetes, sobri xou,
entrat en la ficció que em té el cor pres,
la química tan fràgil que ens uneix,
l’essència del lligam però entre dos.
Si em prens com de rutina, si jo et dono
de vers en vers el llamp d’algun secret,
de res ens coneixem però una mica
m’endinso i tu t’endinses dintre meu.
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Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 973 448 332

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER

Un total de 19
jugadors van iniciar la
pretemporada, juntament
amb 7 jugadors que
estaran a prova durant la
pretemporada. Com a
porters, continua Nogués
i s’han incorporat Carrillo

i Ambròs del Pobla de
Mafumet i Alcarràs,
respectivament. En la
defensa continuen Usall,
Vendrell i Tenorio, i
s’incorporen Egea,
Cazorla, Rivera i Cifuentes.
Al centre del camp
continuen Dago, Pujol,
Romero i Genís i
s’incorporen Campabadal
i Dani Redondo, mentre
que en la davantera
continua Raya i
s’incorporen Parra i
Ermengol.

10 incorporacions noves pel

nou projecte esportiu del

primer equip del C.F. Balaguer

Noves incorporacions del Balaguer 2009-2010

L’equip que entrena
Lluís Elcacho ha
incorporat un total de
deu nous jugadors al
primer equip

El Balaguer 2009-2010 comença a
caminar de la mà de Lluís Elcacho

El primer equip del C.F.
Balaguer va iniciar la
pretemporada el passat di-
lluns 20 de juliol, de la mà del
seu nou entrenador, Lluís
Elcacho, que tindrà com a
segon entrenador, a Toni
Menchón, i a Igor Lavayen
com a preparador físic i a
Andreu Martínez com a en-
trenador de porters i delegat
de l’equip. Els quatre formen
l’equip tècnic del nou
Balaguer que incorpora
molts jugadors nous, tot i que
la majoria d’ells són cares
conegudes per l’afició bala-
guerina ja que han defensat

els colors del Balaguer, en
temporades anteriors. És el
cas dels tres jugadors que
provenen de la Unió Esporti-
va Lleida Iban Parra, Jaume
Campabadal i Ermengol
Graus, o el defensa central
Ruben Egea que retorna des-
prés d’una temporada a la
Pobla de Mafumet.

Equip tècnic del Balaguer

Lluís Elcacho tot i no vo-
ler-se posar objectius imme-
diats, indicà que “l’equip ha
d’aconseguir la salvació sen-
se patir tant com l’any pas-
sat, i un cop la pilota comen-
ci a rodar, podrem parlar d’ob-
jectius més ambiciosos. Jo
espero que el Balaguer pugui
treure el cap per la part alta
de la classificació. Tenim un
equip compensat entre
veterania i joventut. Estic
molt content amb l’actual
plantilla i els partits de
pretemporada ens han de
servir per guanyar físic i so-
bretot per adaptar i treballar
el sistema defensiu. Els par-
tits davant el Watford i el Gim-
nàstic ens faran madurar més
de pressa aquest bloc defen-
siu”.

El Balaguer s’enfronta al
Watford anglès, el dia 24 a les
20,30 hores al Camp
d’Esports de Lleida.

Plantilla actual del C.F. Balaguer

L’equip va iniciar els
entrenaments el passat
dilluns 20 de juliol i té
el primer partit aquest
divendres dia 24
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Jordi Farnell i Jordi Carrera guanyen
les 24 Hores de Pesca de Balaguer

El passat cap de
setmana, i organitzades per
la Societat de Pescadors
Esportius de Balaguer, van
celebrar-se les 24 Hores de
pesca de Balaguer, amb la
participació d’un total de 37
parelles que durant el
dissabte i el diumenge van
estar pescant sense
descans per tal d’emportar-
se el premi.

La parella guanyadora va
ser la formada per Jordi
Farnell i Jordi Carrera, que
van ser els que van treure
més peces. Els segons
classificats van ser Joan Pla

24 Hores de Pesca

i Jordi Pla, que van ser els
qui van treure la peça més
gran, de 6,330 Kg.

Els premis es lliuraran el
proper dissabte 25 de juliol
en el decurs d’un sopar.

Àger favorit per acollir
l’Europeu’10 d’Ala Delta

La localitat d’Ager té
tots els números per aco-
llir el Campionat d’Europa
2010 d’Ala Delta, després
de la perfecta organització
del Pre-europeu celebrat
els darrers vuit dies a la
població noguerenca.

Així ho va manifestar el
Jutge de la Federació Aè-
ria Internacional, i també
per les immillorables con-
dicions climatològiques
de la zona per l’organitza-

ció d’un campionat
d’aquest tipus.

De fet, de les vuit jor-
nades del pre-euu, només
se’n han anul·lat un parell,
cosa que ha estat valorada
molt positivament tant
pels esportistes com pels
organitzadors.

El guanyador del pre-
europeu ha estat Blai
Olmos, per davant del suís
Martin Harri i del britànic
Carl Walbank.

La peça més grossa va
ser de 6,330 quilos i la
van treure els segons
classificats, Joan Pla i
Jordi Pla

La parella formada
per Rafa Moran i Teodor
Vila van proclamar-se
campions del Concurs
de Botifarra Ciutat de
Balaguer 2009, al vèncer
a la final a la parella
formada per Sisco
Baldomà i Paco
Ballesteros, tots ells de
Balaguer.

En la partida en la que
es jugaven el premi pel
tercer i quart lloc, la
parella de Balaguer
formada per Toni Mateos

i Toni Vila  van vèncer a la
parella formada per Josep
Flix i Josep Pinyol dels
Torms.

Al concurs hi van
participar 38 parelles que
des de les 9 del matí van
disputar les diferents
eliminatòries. La final va
començar a les vuit de la
tarda, als porxos de la
Plaça del Mercadal.

L’Alcalde de Balaguer,
Miquel Aguilà va ser
l’encarregat de lliurar els
premis i trofeus a les
quatre parelles
guanyadores.

Els primers
classificats es van endur
500 euros i el trofeu,
mentre que els segons
classificats es van endur
250 euros. 150 pels tercers
i 75 pels quarts.

38 parelles al Concurs de

Botifarra Ciutat de Balaguer

del passat 19 de juliol

Concurs de Butifarra 2009

La parella formada
per Rafa Moran i
Teodor Vila es
proclama campiona
del Concurs 2009
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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 cap de setmana del
27 i 28 de juny el Centre
Esplai Gaspar de Portolà
va coronar el cim del
Contraig (2.957 m.).

El divendres dia 26,
després de concentrar-se
davant l’escola de Gaspar
de Portolà, es van dirigir
cap a l’embassament de
Cavallers i en dues hores
van arribar al refugi Joan
Ventosa Calvell on van
sopar i dormir.

Com de costum el
Lluís Garrofé va tocar

diana i van emprendre
camí cap al pic.

El temps va ser
favorable en tot moment,
la qual cosa, els va
permetre realitzar la llarga
caminata fins al coll i
l’ascensió al Contraig. Tot
i que el camí de tornada
fins a l’embassament va
ser considerable, tots els
participants van estar
molt satisfets de
l’experiència.

Després de passar la
nit al càmping de
Barruera, el dia 28 van fer
una caminada fins als
llacs Gemena on van
poder gaudir d’una bona
vista del Besiberri sud.

Ara sí, cansats i
feliços van emprendre el
trajecte de tornada cap a
casa.

El Centre d’Esplai Gaspar de

Portolà aconsegueix el cim

del Contraig, a 2.957 m.

El cim del Contraig

L’expedició
excursionista
balaguerina estava
dirigida, un cop més
per Lluís Garrofé

Els joves balaguerins gaudeixen de
moltes activitats a l’Estiuesport’09

Després d’una com-
plerta participació en la pri-
mera de les activitats del
programa Estiuesport que
organitza la regidoria d’es-
ports de l’Ajuntament de
Balaguer, amb el
Triaesport; amb més de 100
inscrits que practicaven
esports convencionals
com el bàsquet, la rítmica,
el futbol, la natació o el ten-
nis entre d’altres; l’activi-
tat estrella del programa
va començar el passat di-

camp, l’escalada i les ex-
cursions; sempre acompa-
nyades per la motivació de
fer tots els desplaçaments
amb BTT o tren pels en-
torns de la comarca.

A més per la present
temporada es conserven
les sortides a Llavorsí, amb
els esports d’aventura
adaptats a cada una de les
edats dels participants;
activitats com el ràfting, la
hípica, i el barranquisme
faran el deliri per un dia.
Aquesta activitat a la
població del Pallars Sobirà
es farà aquest divendres 24
de juliol durant tot el dia.

En la present edició
s’ha afegit una nova
sortida a un parc aquàtic
nacional, amb zoo per al
més petits i parc aquàtic
amb tots els espais lúdics
diversos que es realitzarà
el darrer divendres
d’aquest mes de juliol.

Els inscrits han cobert
les places previstes de 120
participants, com en les
dues darreres edicions
d’aquesta programació
esportiva d’estiu.

També s’ha de destacar
que en tots els torns de les
estades d’estiu, el nombre
de places han estat
cobertes en tots ells.

lluns 13 de juliol amb el
Camp Base per als nois/es
d’edats compreses entre
els 5 i els 12 anys; i el Camp
II per a nois i noies d’edats
compreses entre els 13 i els
16 anys.

L’activitat en si ha pro-
gressat any rera any, tan en
inscripcions com en el
programa d’activitats que
s’hi desenvolupa; la base
segueixen sent les activi-
tats en el medi natural amb
el piragüïsme, els jocs de

Els joves de Balaguer practiquen rafting a Llavorsí

Aquest divendres 24 de juliol, els participants
aniran a Llavorsí on podran practicar diferents
esports d’aventura com el ràfting i els cavalls

El Camp II, del programa Estiuesport de Balaguer
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Des del passat di-
lluns 13 de juliol, i fins al
dia 22, s’ha disputat
l’Open Internacional
d’Escacs “Ciutat de
Balaguer”, al Pavelló po-
livalent d’Inpacsa, en la
que és la seva 14ena edi-
ció, d’aquest prestigiós
campionat, considerat
com un dels millors que
se celebren al territori ca-
talà.

El Torneig s’ha dispu-
tat a deu rondes, i ha
comptat amb la partici-

pació d’una vuitantena de
jugadors d’arreu del món,
entre els quals hi havia 8
Grans Mestres.

El Torneig està orga-
nitzat pel Club Escacs
Balaguer i dirigit per
Antoni Montoliu.

L’Open ha repartit un
total de 13.000 euros en
premis.

Al tancament de l’edi-
ció d’aquest número 525
de la revista GROC, els
grans Mestres Nidjat
Mamedov, Kiril Georgiev,
Eduardo Iturrizaga,
Vladimir Burmakin i
Kiprian Berbatov, encap-
çalaven la classificació
amb 5 punts, després
d’haver disputat les 6 pri-
meres rondes de l’Open
d’Escacs  “Ciutat de
Balaguer”

80 jugadors han participat al

14è Open Internacional

d’Escacs “Ciutat de Balaguer”

Inauguració del Campionat

Cal destacar la
presència de 8 Grans
Mestres Internacionals
entre els participants
d’enguany

Bon paper dels nedadors balaguerins
als diferents Campionats de Catalunya

Eric Demarchi del Club
Esportiu Natació Balaguer
ha aconseguit la medalla
d’Argent en la segona jorna-
da del Campionat de
Catalunya de Natació Junior
i Absolut Jove que s’ha dis-
putat aquest cap de setma-
na  a les instal·lacions del
CN Sabadell  en la prova de
100 metres lliures amb un
temps de 55 segons 55 dè-
cimes; en la prova de 50 lliu-
res ha aconseguit la sisena
posició catalana amb una
marca de 25 segons 35 dèci-
mes.

Destacar també que la
Cristina Marquina ha

aconseguit el quart lloc de
Catalunya en els 200 metres
braça i el cinquè lloc de
Catalunya  en la prova de 50
i 100 metres braça amb un
temps de 38 segons i 1
minut 21 segons
respectivament i l’Anna
Auberni el lloc 10 en la prova
de 800 metres lliures i la 23
en els 400 lliures, i la Marina

Pere Barbosa amb l’entrenador

Verges en els 200 lliures
aconseguí la posició 27 de
Catalunya.

D’altra banda Pere Bar-
bosa del Club Esportiu Na-
tació Balaguer s’ha classifi-
cat per disputar els Campi-
onats de Catalunya Aleví
(11-12 anys) de Natació que
es van celebrar aquest cap
de setmana 17,18 i 19 de ju-
liol a les instal·lacions del
C.N. Reus Ploms. En la ca-
tegoria Aleví per classificar-
se es realitza la suma de les
proves de 200 metres estils
i la de 400 metres lliures,
amb aquesta suma de
temps els 100 millors parti-
cipen en el campionat de
Catalunya.

Les proves que ha
realitzat en el campionat
català van ser el divendres
els 100 i 400 metres lliures,  i
el dissabte els 200 metres
lliures.

Eric Demarchi va ser sotscampió de Catalunya

Eric Demarchi va
proclamar-se
sotscampió de Catalunya
en la prova de 100
metres lliures
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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 !

L’equip Tecmon de F-7 guanya en una
emocionant final al Interesport

L’Equip Tecmon va em-
portar-se el trofeu com a
guanyador del Campionat
de Futbol- 7 organitzat con-
juntament pel Club Futbol
Balaguer i la Regidoria d’Es-
ports de l’Ajuntament, i que
s’ha disputat a la ciutat
Balaguer entre el 15 de juny

i el 9 de juliol.
Al Torneig hi han partici-

pat un total de 16 equips, la
majoria d’ells de Balaguer,
que durant les tres setma-
nes han disputat una
lligueta, entre dos grups de
vuit equips i en la darrera
setmana es van jugar les fa-

Equip Tecmon

ses finals.
L’equip Tecmon de

Balaguer va guanyar a la fi-
nal a l’equip de l’Interesport
per 2-1, mentre que en el
partit pel tercer i quart lloc,
el Farratges La Noguera va
imposar-se a l’equip de
Fuentealvilla.

El cinquè classificat del
Torneig va ser l’equip del
Barbar, mentre que el sisè
lloc va ser pels jugadors de
l’equip Shalom.

Tecmon va guanyar per 2-1 en la final davant
l’Interesport, en un emocionat partit molt disputat

L’Associació de comerciants Balaguer 2021

organitza el IX Mercat de les Rebaixes

Com cada any per
aquestes dates , i aprofitant
la climatologia favorable;
Balaguer Comercial 2021 ja
està preparant la IX edició
del mercat de les rebaixes.

Sota l’eslògan Passeja’t
pel IX mercat de les Rebai-
xes  que se celebrarà el pro-
per 7 d’agost, al  Passeig de
l’Estació, i la participació
tant dels associats com
dels clients que el visiten
any darrera any es valora
molt positivament. Mercat de les Rebaixes

Des del passat
dimarts 14 de juliol i fins
el proper 14 d’agost
s’obre el període de
presentació d’ajuts per a
l’escolarització de nens i
nenes de 0-3 anys en
centres de titularitat
municipal. Es tracta
d’ajudar a l’escolarització
de nens i nenes de 0 a 3
anys de les famílies de
Balaguer que cursin
educació infantil durant
el curs 2009-2010 i que
tinguin situacions

s o c i o e c o n ò m i q e s
desfavorides. Les famílies
interessades es poden
adreçar a l’ajuntament de
Balaguer i presentar una
instància al registre
d’intervenció a partir de
les 8 del matí i fins a les
15.00h. de la tarda.

Per la sol·licitud cal
aportar una sol·licitud
individual; fotocòpia del
DNI, NIE o Passaport dels
pares o tutors; fotocòpia
del llibre de família
nombrosa, si s’escau;
l’últim rebut de lloguer o
hipoteca de l’habitatge
familiar; el justificant
d’ingressos anuals de la
unitat familiar i la
Declaració de la renda de
l’exercici 2007 de la unitat
familiar, en cas d’estar
obligat a fer-la.

L’Ajuntament obre una línia

d’ajuts pels alumnes de les

Llars d’Infants Municipals

Llar d’Infants Patufet

Ajuts pels alumnes de
les llars d’infants
municipals, membres
de famílies
desafavorides
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GROC és una publicació plura i independent. Els articles d’opinió són exclusius dels seus autors que GROC no fa necessàriament seus. En defensa de la llibertat
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O P I N I Ó

Farà unes quinzenes parlà-
vem del nostre desig per haver
estat funcionaris en la nostra
passada vida laboral. Certament
de res ens servia lamentar-nos,
doncs la nostra vida laboral s’ha
ben acabat i sincerament, per
sort. Avui, malgrat que la prepa-
ració de la joventut és millor que
la nostra, se’ls presenta un futur
molt insegur, per dir-ho d’algu-
na forma. No cal pensar en les
jubilacions que tindran, que ben
potser no siguin suficients per
uns darrers anys de vida prou
satisfactoris. No cal parlar de que
els seixanta cinc anys es conver-
tiran de any en any en setanta,
com a fita per cobrar. No cal te-
nir presents els trenta o quaran-
ta anys actuals de treball, sinó
períodes molt més curts, i per
tan, quantitats a percebre molt
més petites. Tot ens porta a pen-
sar que agradi o no, igual que
l’Edat de Pedra va acabar i no
per falta de pedra, la vida laboral
com s’ha conegut fins ara està
ben limitada en el temps que es
tardarà en sortir d’aquest clot en
que estem. De temps n’hi haurà
de sobrer. Tot aquest panorama
pessimista de gust agre, que
desitjaria no fos així, per quan
he pensat sempre que els anys
de joventut han d’ésser ben
plens d’altres neguits que por-
tin a una determinada felicitat
una mica inconscient. Doncs
ben aviat ha passat per lent que
sembli el seu pas i en un pis-pas
ha desaparegut, deixant un
regustet entre gola i boca no
sempre agradable, i mai es po-
drà repetir, i es tindrà de viure del
record. Per altra part aquesta
meravellosa creació del cervell,
que com una moviola pots fer
que tiri endarrera i et faci recor-
dar, fins i tot, el gust del primer
petó o la primera encaixada de
mans de la persona estimada en
un molt llunyà ahir. Per a què
entristir aquests fantàstics anys?

Pel que he llegit i vist en els
anys que porto en aquest món,
la vida, el destí o forces que no
es tenien presents fan que es

Una classe privilegiada
C.G.A.

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

trenquin motllos que semblaven
eterns. Hi ha un llibre del Stefan
Zweig que es titula «El món
d’ahir», que explica la circumstàn-
cia d’uns canvis viscuts i l’enre-
nou que produeix en la «consci-
ència» de la gent el tenir de canvi-
ar tot un estil de vida i de valors
que han estat la base i el sosté
fins aleshores. Us el recomano, i
mireu d’entendre el missatge que
va en les seves planes. Ara i aquí
en el dit primer món han sorgit
els problemes en cadena, i això
fa predir uns canvis radicals, uns
es veuran altres no, però hi haurà
molta gent que els patirà. La «llo-
ada» globalització s’ha mostrat
en tota la seva debilitat al no po-
der apaivagar cap efecte negatiu.
Els parats, parats estan en tot el
món. I pitjor ho tenen aquells que
despertaven al món del treball,
que sense res, es tindran de tor-
nar a dormir.

Tota aquesta negror del futur
immediat es pot eliminar d’un sol
cop, si pots entrar en una planti-
lla qualsevol com a funcionari. No
cal passar cap fil per comprovar
que estàs unit a perpetuïtat amb
la seguretat d’un sou sense cap
objectiu a batre. Llegia fa uns dies
(8-7-09), els problemes que té la
Diputació, per aconseguir reduïr
l’absentisme dels seus treballa-
dors, i llegia que seria necessari
faltar més de 150 dies no justifi-
cats per no cobrar els 900 euros
totals de prima anyal, d’un fons
per afavorir, per cert, la producti-
vitat de 500.000 euros. Aquesta
notícia tenia uns antecedents al
mateix diari del 26-5-09 i del 20-3-
09. Vosaltres mateixos us podeu
respondre què passaria en una
empresa privada en un cas sem-
blant, i us podreu explicar des-
prés d’aquest període
«vacacional» del Groc certs jocs
que tots hem vist i algun que fal-
ta per veure per acabar de pagar
el compromís, malgrat honeste-
dats pregonades. I tot acabarà
com sempre agafant els colors
d’una broma, i nosaltres amb aju-
da psicològica.
-----------------------------------------------------------

Passat el pont de baix, davant del
passeig, on abans aparcaven els taxis, em
vaig trobar a un vell conegut. Quan dic
vell, vull dir ancià, de fet, que jo recordi,
sempre l’he vist vell. Que faci només uns
que anys es recolza en la mangala no treu
mèrits a la seva longevitat. El cas és que
l’home, normalment afable (penso que
el bon caràcter ajuda a tenir una llarga
vida), estava bastant irritat.
- I això que és! –rondinava, senyalant
les tanques i les lones que obstruïen la
visió dels operaris i les màquines que
presumptament treballen al llarg del Pere
III- No veig el que fan! –repetia amb
frustració el venerable.

M’hi vaig atansar i el vaig saludar:
- Bon dia! Cóm va la cosa?

El padrí se’m va mirar, calibrant la
meva alçada i em va manar:
- Tu, mira a veure que fan per aquí
darrera, que jo no ho puc guipar.

Ves que hi farem, vaig pensar i em
vaig posar a observar el tranquil discórrer
dels treballs. Ara passava un camió,
després, sense estressar-se, un parell
d’obrers recollien un tub i el canviaven de
lloc seguint algun pla barroc i misteriós.
Vaig notar que m’estiraven la samarreta.
Era el venerable, que m’aguaitava
impacient.
- I doncs? –va demanar-me- Què fan?
Què està passant?

Jo vaig aixecar les celles. A veure
cóm podia explicar-li l’activitat
espectacular, el núvol de frenesí, la
dinàmica nipona que es produïa a l’altre
costat de la tanca. Vaig optar per
explicar-li allò obvi:
- Ha passat un camió i després uns
operaris han canviat de lloc un tub de
plàstic.

El venerable, lluny de quedar
satisfet, va acuitar-me perquè li donés
més detalls de nous moviments.
Donat el nivell d’activitat rere la tanca,
vaig optar per posar-li una mica de salsa
i adoptar el to d’una retransmissió
esportiva. Tot fos per fer-ho una mica
més entretingut:
- La retro agafa una palada de
terraaaa, espera l’aproximació del
camió. El camió s’atansa, s’atansa, ja
és just al davant i pasaaaaa de llaaaaarg!
La retro continua imbatuda!

Em vaig girar a veure el resultat de
la meva crònica. El venerable somreia
encantat, dos padrins més s’havien
acostat per escoltar. M’hi vaig estar una
estona més, fins que la  rotllana de
jubilats va començar a adquirir
proporcions de concentració il·legal.

Vaig marxar entre queixes i
lamentacions. Des d’aquí aprofito per
demanar a l’alcalde que prengui
mesures per fer les obres mes àgils i
entretingudes i, per descomptat, més
fàcils d’observar pel col·lectiu de
jubilats. També som molts els que
estem encuriosits respecte al tema del
voladís. Es pot fer o no és pot fer? Si
convé, es fot un cop de puny damunt
la taula dels de la confederació
hidrogràfica, a veure què passa...

Hace unos meses estuve en Gijón
(Principado de Asturias). Esta ciudad es
la que tiene mayor número de perros en
relación con el número de habitantes del
conjunto de ciudades de las comunida-
des autónomas; un día, paseando por tan
bella ciudad, uno de mis acompañantes
se extrañó de que fuese mirando para el
suelo, así que le expliqué que era para
evitar pisar excrementos de perros y en-
suciarme el calzado. Mi comentario fue
motivo de gran regocijo y me aseguraron
que por sus calles no había cagadas de
perro, lo que no supieron fue explicarme
si por educación ciudadana o bien por

sanciones elevadas, lo que sí pude
comprobar es que las calles estaban
totalmente limpias. Teniendo en cuen-
ta que el consistorio gijonés es del mis-
mo signo político que el de esta ciu-
dad, le ruego al edil correspondiente se
ponga en contacto con la alcaldesa de
Gijón, Doña María Paz Fernández
Felgueroso, para que le explique como
ha conseguido tal limpieza, y así poda-
mos pasear por Balaguer sin mirar con-
tinuamente al suelo, sin ensuciar terri-
blemente los zapatos y, claro, sin oler
mal.
---------------------------------------------------------------------

A quien corresponda del Ayuntamiento
Francisco Zaldívar Caveda

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

Entrevistes freaks.

El Butanito de le sobres.
Inyaqui Olarte Vives

----------------------------------------------------------------------
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L’Eixample celebra la seva Festa Major
de barri, amb molta participació

Durant el passat cap de
setmana, l’Associació de
Veïns del Barri de l’Eixample
va organitzar la seva Festa
Major del Barri, amb tot un
seguit d’actes populars,
seguits per gran part dels
veïns.

Els actes van iniciar-se el
divendres al vespre amb un
sopar popular i una sessió de
ball.

A l’endemà dissabte, du-
rant tot el dia van instal·lar
un parc infantil amb infla-
bles al barri, i durant la ves-
prada, la música i el ball van
tornar a ser els protagonis-
tes del fi de festa.

Barri de l’Eixample

El Barri del Secà celebra la revetlla de

Sant Jaume, aquest dissabte 25 de juliol
El Barri del Secà

celebrarà, aquest dissabte
25 de juliol, la tradicional
revetlla de Sant Jaume, a la
plaça dels pisos del grup
Balmes.

Un sopar popular a la
fresca, a partir de les 10 del
vespre iniciarà els actes de
la revetlla de Sant Jaume,
que clourà amb una llarga
sessió de ball de festa a
càrrec del grup orquestral
PARADISE, a partir de les
11 de la nit.

Tots els actes organitzats van ser seguits per molts
veïns del barri i de d’altres zones de la ciutat

Grup Balmes

L’Associació de Veïns
del Centre Històric
continua amb la seva
labor d’ensenyar les
danses tradicionals a tots
aquells veïns de la ciutat
que les vulguin aprendre.
Així, durant els mesos
d’estiu organitzen
diferents cursos i tallers,
tant de sardanes com
d’altres danses populars
i tradicionals a la Plaça
dels Comtes d’Urgell.

Durant tots els
dimecres de juliol s’ha
dut a terme el taller de

danses tradicionals amb
el grup Polkasoltres. Balls
com el de fira, la
bolangera, la sardana
curta, la cercavila, el ball
de la marinera, els set
salts, la polca i el rogle
formaren part del
repertori de danses que
els participants van
poder aprendre a ballar.

D’altra banda, tots els
dijous es fan diferents
cursos de sardanes a la
mateixa plaça, per tal de
difondre la dansa
catalana. Aquests cursos
estan dirigits per les
colles sardanistes de
Balaguer.

Per un altre costat,
l’Associació ja prepara els
actes de la popular Festa
dels Fanalets, la vigília de
Sant Jaume.

Aprendre diferents danses

tradicionals durant els

calorosos mesos d’estiu

Cursos de danses tradicionals

L’Associació de Veïns
del Centre Històric
organitza aquests
tallers de danses
tradicionals
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Aquest dissabte 25
de juliol, arriba el cicle
Música als Castells a
Balaguer. Enguany, l’es-
pectacle que s’oferirà al
castell Formós  serà el
d’un quartet vallesà de
jazz anomenat Jazzspirit,
amb un repertori que es
nodreix de corrents diver-
sos: des del jazz clàssic
al hard bop, passant pel
bo bop i per algunes pin-
zellades de bossa nova i
de latin jazz.

Aquest grup, segons

ells mateixos afirmen,
defugen dels tractaments
e x c e s s i v a m e n t
tecnicistes, perquè la
seva voluntat és
connectar amb el públic,
oferint un jazz fresc i
comunicatiu.

Els músics que
composen aquest grup
són Carles Pineda, saxo i
flauta, Enric Carreras,
piano, Pep Coca,
contrabaix, Adrià Font,
bateria i Josep  Maria
Farràs, trompeta.

Les entrades poden
adquirir- se a l’oficina de
turisme situada
actualment al mateix
edifici del Museu de la
Noguera o al tel. 973 445
194 o be a l’entrada del
concert a un preu únic de
3 euros.

Jazzspirit porta el seu Jazz al

Castell Formós dins el cicle

“Música als Castells”

Jazzspirit

El concert tindrà lloc
el proper dissabte 25
de juliol a partir de
les 22 hores, al
Castell Formós

La Llar d’Infants Els Putxinel·lis acull
les Estades Infantils de 0 a 4 anys

La Llar d’Infants munici-
pal Els Putxinel·lis acull,
aquest estiu, les Estades In-
fantils destinades a nens i
nenes d’entre 4 mesos i 4
anys.

Les estades es fan en
quatre torns quinzenals. El
primer va començar el pas-
sat dijous 16 de juliol amb
la participació d’unes 35
nens i nenes de Balaguer,
que diàriament acudeixen a
la Llar de 2/4 de 9 del matí
fins a les 3 de la tarda, amb
Servei de menjador inclòs.

El segon torn es farà des
del 3 fins al 14 d’agost, el

tercer torn del 17 al 31
d’agost, i el darrer torn des
de l’1 de setembre fins el 10
de setembre, cobrint,
d’aquesta manera, la totali-
tat dels dies de les vacan-
ces d’estiu, per tal de facili-
tar als pares, la possibilitat
de tenir cura dels seus fills
mentre ells estan treballant.

Estades Infantils 2009

Durant les estades, els
més petits de la casa poden
fer aquelles activitats pròpi-
es de les llars d’infants, tot i
que la programació varia du-
rant els mesos d’estiu.

Activitats més refres-
cants, on predominen els
jocs, les danses i cançons i
treballs manuals que els in-
fants es poden endur a casa,
un cop acabats.

Les estades estan dirigi-
des i coordinades pel mateix
personal tècnic de les Llars
d’Infants Municipals de
Balaguer i organitzades per
l’IMPIC.

Aquestes estades infan-
tils es fan un any a cadascu-
na de les Llars Municipals,
Patufet i els Putxinel·lis.

Cal recordar que durant
les vacances de Nadal i de
Setmana Santa, també
s’ofereix aquest servei d’es-
tades.

Estades Infantils 2009

Els més petits poden
gaudir de les diferents
activitats des de les
8.30 fins a les 15 hores,
de dilluns a divendres
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Anuncis breus classificats

IMMOBLES

-------------------------------------
BARCELONA, es lloga pis
ideal per a estudiants. C/
Padilla cantonada Av.
Gaudí. Moblat i econò-
mic. Raó tel. 680100622.
-------------------------------------
OFERTA de lloguer de pi-
sos a Bellcaire d’Urgell,
a partir de 250 euros/mes.
Raó tel. 609352040.
-------------------------------------
BARCELONA, es lloguen
habitacions per a estudi-
ants, independent amb
clau. Zona eixample. Raó
tel. 675859834.
-------------------------------------
ES LLOGA àtic a
Barcelona, 3 habitacions,
ascensor, cuina indepen-
dent, moblat,  prop del
Metro. Preu: 650 euros +
despeses. Reó tel.
605642959.
------------------------------------
DISPOSEM d’habitatges
d’entitats financeres, a
preu d’hipoteca. Interes-
sats demaneu informació
al telèfon: 607896071.
-------------------------------------
ES LLOGA pàrking de lí-
nia al c/ Riu Corb xamfrà
amb c/ Girona (zona Es-
cola Pia). De particular a
particular. Raó telèfon:
699888360.
-------------------------------------

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.  Raó telèfon:
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 LLOGUEN pàrkings a
l’edifici HP Sanahuja, 36
de Balaguer. Referència
Cudós. Raó: 973450555,
Montse.
-------------------------------------
ES TRASPASSA bar a
Balaguer, en ple funcio-
nament, c/ Dr. Fleming,
37. Raó telèfon informa-
ció: 629476013.

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

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 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. Telf: 600381763.
-------------------------------------
LOCAL en venda a
Balaguer, c/ Cadí, 140-
150 m2. Informació:
687700990.
-------------------------------------
ES LLOGA altell, amb
balcó a la Plaça Merca-
dal. Telèfon: 973445663.
-------------------------------------
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. Raó telèfon:
605060510.

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

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:
650031586 (Cal Davi).
-------------------------------------

TREBALL

-------------------------------------
PARQUETS SESETS cer-
ca agent comercial amb
experiència. Interessats
enviar currículum vitae a
Parquets Sesets, c/
Barcelona, 3, baixos de
Balaguer.
-------------------------------------
BOTIGA DE BALAGUER
precisa noia. Interessa-
des enviar C.V. amb foto
recent a l’apartat de cor-
reus, 145 de Balaguer.
-------------------------------------
SE OFRECE señora para
cuidar señor o señora por
la noche en su casa.
También se ofrece
servicios de canguro por
la noche. Razón tels.
625688577, 625688665,
625688644 y 625688343.
-------------------------------------
ES DONEN classes d’an-
glès de primària i ESO.
Raó: 973445126.
-------------------------------------

S’OFEEIX paleta per a fer
tot tipus de reformes en
general. Raó tel.
648261148.
-------------------------------------

VARIS

-------------------------------------
ES BUSCA noi responsa-
ble per a compartir pis a
Balaguer. Pis ampli i llu-
minós. Molt bon preu.
Raó tels. 617811257 o
636218251.
-------------------------------------
ES VEN entre 15 i 20 tes-
tos de plantes, de formi-
gó, de bona qualitat. A
meitat de preu. Pregun-
tar per Concepció. Raó:
697229262.
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
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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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 23 de juliol a les 9,30 de la tarda del 30 de juliol ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 9,30 de la tarda del 30 de juliol a les 8 de la tarda del 6 d’agost CLAVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 6 d’agost a les 8 de la tarda del 13 d’agost MARCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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