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PORTADA

Fira Balaguer 2010

Estem a les portes d’una nova edició de Fira Balaguer.
Organitzar una certamen multisectorial en temps de crisi,
segurament és complicat, ja que és en la promoció i en la
publicitat, per on retallen les empreses que veuen com els
seus beneficis van minvant a causa del moment econòmic
que estem vivint.

Pel que sembla, la Fira està plena al cent per cent, i per
tant s’ha de felicitar els seus organitzadors i a tots els
expositors per continuar creient en el futur d’una fira que
durant dècades ha estat un referent comercial a les
comarques de Lleida.

Les fires han estat sempre un factor força important de
competitivitat de les ciutats. Abans com ara, s’han
consolidat com un mecanisme innovador d’atenció a noves
circumstàncies de mercat i han assolit una molt llarga vida
i una gran capacitat d’adaptació al canvi econòmic i social.
El comerç, motor permanent del progrés econòmic, s’ha
potenciat i es potencia amb les fires, tradicionals i
modernes.

L’adaptació de Fira Balaguer està girant, amb bon criteri,
cap al sector de l’alimentació natural, que amb els anys s’ha
convertit en el segell distintiu d’aquest certamen balaguerí.

La mostra nacional de coques de samfaina, el sector de
la mel, molt arrelat a la Fira, la presència de l’oli d’oliva fet a
la nostra comarca, i els diferents monogràfics sectorials de
l’alimentació, com la carn ecològica o la novetat d’enguany
amb el conill, ens fan venir gana i ganes de visitar aquesta
Fira. Sense oblidar la resta de sectors comercial i de
construcció, i les diferents activitats que s’organitzen al seu
voltant. Bona Fira.

Una nova Fira

Josep M. Simon i Auberni

---------------------------------------------
Fins avui no havia volgut

tractar en aquestes línies  les
consultes sobiranistes, per
una raó bàsica: el respecte a
la llibertat de les persones.
Respecte per als promotors,
per als voluntaris que han
col·laborat per dur-les a ter-
me en els diferents pobles i

Què en penseu?... ciutats del país i, finalment,
per als ciutadans que, des de
la seva llibertat, han optat per
votar qualsevol  de les opci-
ons o abstenir-se. Ara un
cop feta la consulta a
Balaguer, els números seran
interpretats de manera ben
diferent. Jo no hi entraré,
també per respecte i perquè
no sóc un analista de pro-
cessos electorals. Solament
vull esmentar, des de la meva
llibertat personal, la satisfac-

ció per tal com es va dur a
terme la jornada a la  ciutat
de Balaguer i per la manca
de por per expressar el sen-
timent i desig d’independèn-
cia en unes urnes. Encara
que  el resultat no és vincu-
lant i s’hagi volgut
deslegitimar tot el procés, hi
ha una cosa que, amb per-
mís del poeta, és clara: «Tot
ja no està per fer i, avui, tot
és molt més possible». Grà-
cies.
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Fira Balaguer 2010 obrirà portes els

dies 30 d’abril, 1 i 2 de maig

Un any més, ja és tot a
punt per tal de rebre una
nova edició de Fira Balaguer,
la fira comercial i de serveis
de la capital de la Noguera
que obrirà les seves portes
el divendres, dia 30 d’abril a
partir de les 16.30 h ja que
s’escau en dia laborable, tot
i que la inauguració oficial
tindrà lloc a les 18 h a càrrec
de l’Hble. Sra. Marina Geli,
consellera de Salut de la Ge-
neralitat de Catalunya.

Amb un 100%
d’ocupació aquest certamen
presentarà les darreres
novetats de les millors
empreses i comerços de la
ciutat representades en el
sector comercial, de la
construcció i l’habitatge i un
any més apostarà per un
espai d’alimentació natural i
artesana, que donarà
cabuda a la promoció dels
productes artesans del
nostre territori, com son l’oli
i la mel essent l’espai més
dolç de la Fira.

Cal tenir en compte que
tots aquests sectors es
troben totalment inclosos
en el comerç en general;
sector pel qual aposta Fira
Balaguer.

Enguany, com a novetat,
també tindrà lloc la
promoció de la carn de conill
criat a Catalunya, a càrrec de
l’Associació de Cunicultors
de la Noguera.

També tindrà lloc
paral·lelament, la IV Jornada

tècnica de la mel amb dos
importants concursos: un
dirigit als apicultors, el
concurs de mels, recuperat
de darreres edicions i l’altre
dirigit a tothom, amb dues
modalitats, el de “La mel i
les postres”, amb
interessants premis. Cal
destacar que la mel
guanyadora del concurs de
l’any passat va guanyar
també el primer premi

Fira Balaguer se celebra els dies 30 d’abril, 1 i 2 de maig

mundial amb una mel de
Romer de l’apicultor en Pere
Miñambres.

A l’acte de cloenda
d’aquesta Jornada de la mel
hi participarà la Sra. Rosa
Cubel i Muñoz, directora
general del Departament
d’Agricultura, Alimentació i
Acció Rural de la Generalitat
de Catalunya que també
presidirà la Nit de
l’expositor.

Més de 150 expositors mostraran les novetats del
món comercial, dels serveis, de la maquinària
industrial i de l’alimentació natural i artesana

El sector dedicat a
l’alimentació natural i
Artesana a Fira Balaguer,
és sens dubte un dels
més visitats pel públic
assistent al certamen.

Aquest sector és un
autèntic focus d’atracció
de Fira Balaguer, i ha es-
tat pensat des d’un prin-
cipi per poder gaudir d’un
ampli ventall de produc-
tes naturals i artesans
que es fan a prop nostre i
que moltes vegades des-
coneixem.

El sector de  l’alimen-
tació,  amb venda directa
dels seus productes,
gaudeix de 1.500 metres
quadrats, on hi podreu
trobar des dels embotits
de les diferents comar-
ques catalanes i diferents
zones de l’Estat, els

L’alimentació natural i
artesana és el principal
reclam de Fira Balaguer

L’alimentació natural, present a la fira

Coca de samfaina,
formatges, embotits,
mel, dolços, vins i
caves, formen part
del sector alimentari

millors formatges, la mel,
els dolços, melmelades,
xocolates i confitures,
patés, vins i caves, entre
molts altres productes,
sense oblidar la coca de
samfaina.

El sector de l’Alimen-
tació natural i artesana de
Fira Balaguer, vol acon-
tentar els més selectes
paladars dels milers de
visitants, amb productes
artesans i naturals de
primera qualitat de les
nostres terres.
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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. Jaume Canal
Medicina General i mútues

Tel. 607 787 338

Visites:
dilluns, dimecres i divendres, de 17 a 20 h

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 !

Els millors paletes de Catalunya

competiran al Concurs de Fira Balaguer

Un total de quinze pare-
lles formades per un paleta i
un manobre d’arreu de les
comarques de Catalunya,
tornaran a competir el pro-
per diumenge 2 de maig, a
partir de les 9 del matí, a la
vora del nou pavelló firal, en
el que serà el XVè Concurs
de Paletes de les Terres de
Lleida, organitzat per l’Impic,
amb la col·laboració de les
diferents institucions que
donen suport a Fira
Balaguer.

Els participants, vinguts
d’arreu de Catalunya, són
autèntics professionals del
món de la construcció, i que

un any més, ho posaran difí-
cil als membres del Jurat,
format per un representant
del Col.legi d’arquitectes, un
del Col·legi d’aparelladors de
Lleida, de l’Impic, del Gremi
de Contractistes d’Obres de
Lleida i  de l’Institut Gaudí
de la  construcció, que valo-
raran la fidelitat al model, la
qualitat final, el replanteig de

Participants al Concurs de Paletes 2009

l’obra, l’aprofitament dels
materials i la neteja de l’obra.

La parella guanyadora
s’emportarà un primer pre-
mi de 750 euros en metàl.lic
i un merescut trofeu  de gua-
nyador del concurs.

Tots els participants al
Concurs hauran de ser a les
8 del matí al nou recinte firal
on després de conèixer la
proba que hauran de realit-
zar, tindran un hora per re-
plantejar l’obra, fins a les 9
del matí, hora en que co-
mençarà el concurs, que fi-
nalitzarà als voltants de la 1
del migdia, quan s’haurà de
premiar als guanyadors.

Els primers classificats
del Concurs de Paletes de
les Terres de Lleida, tenen
dret a participar al proper
Concurs de Paletes que se
celebrarà a la Fira Internaci-
onal Construmat, a
Barcelona.

Fira Balaguer acull una nova edició del concurs de Paletes

El diumenge 2 de maig,
s’enfrontaran al recinte
de la vora del pavelló
polivalent de Fira
Balaguer

Enguany el grup de
dones puntaires celebren
la 8ena trobada de Pun-
taires de Balaguer.

Per les puntaires
balaguerines, aquesta
diada és molt especial
perquè poden fer la seva
exhibició del difícil art de
la punta al coixí.

A més de la emoció
que senten quan teixei-

xen aquestes meravello-
ses puntes, tenen l’opor-
tunitat d’entrar en con-
tacte amb altres puntai-
res d’arreu de Catalunya i
comentar la seva afecció.

La Trobada, que
comptarà amb centenars
de participants, se
celebrarà durant el matí
del diumenge 2 de maig,
al recinte firal.

Fira Balaguer acull una
nova trobada de puntaires

Trobada de puntaires de l’any passat
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Les entitats seran presents a la Fira

amb carpes al recinte exterior

Un any més Fira
Balaguer 2010 donarà cabu-
da al gran teixit cultural, es-
portiu i social de la ciutat re-
presentat per part d’aquelles
entitats que, any rera any, es-
mercen els seus esforços en
organitzar activitats i festes
que reforcen el gran calen-
dari festiu del qual gaudeix
tota la ciutat de Balaguer.

Totes les entitats inscri-
tes gaudiran d’un espai al re-
cinte exterior del certamen
firal, juntament amb els ex-
positors exteriors de maqui-
nària, jardineria i construc-
ció, i amb la cafeteria de la
Fira.

Festes o activitats que
promocionen un territori i un
poble, com són: la Trans-
segre, la Trobada de Ge-
gants, grallers i capgrossos,
la Mostra de Bonsais, la Fira
d’Entitats,  l’Open Internaci-
onal d’Escacs, la Festa dels
Cavalls, l’espectacle Viu La
Passió, la Festa del Riverside
que se celebra el cap de set-
mana després de Fira
Balaguer... i altres que prete-
nen assolir grans projectes
solidaris com Mans Unides,
Associació per la lluita con-
tra el càncer entre moltes al-
tres associacions i entitats
balaguerines.

Enguany, de la mateixa
manera que en la passada
edició, també comptarà amb
la presència  de clubs espor-
tius, que volen potenciar i
rellançar la pràctica d’aquest

esport a la nostra ciutat, amb
un estand interactiu, o l’om-
nipresent Club Slot de
Balaguer que fa les delícies
de petits i grans amb la pis-
ta que munta al seu estand.

Tot sense oblidar enti-
tats culturals , o les entitats
gastronòmiques i ecologis-
tes de la ciutat.

El sector de les entitats,
ubicat en carpes individuals
i a l’exterior del pavelló, és

Entitats locals a Fira Balaguer

Les entitats socials, esportives, culturals i d’oci de
la ciutat seran presents a Fira Balaguer, mostrant la
seva activitat que duent a terme durant l’any

un espai que demostra la vi-
talitat cultural i associativa
que té la ciutat de Balaguer i
també de la comarca de la
Noguera.

Dins del certamen tam-
bé es durà a terme la presen-
tació del cartell de la Festa
Riverside que se celebrarà el
cap de setmana després de
Fira Balaguer, durant els dies
7 i 8 de maig, també ubicant-
se al nou pavelló firal.

La cinquena edició del
Riverside Crazy car Hop
2010 se celebrarà el proper
cap de setmana del 7 i 8
de maig. Després del bon
regust de les primeres
edicions, els organit-
zadors continuen amb
moltes novetats tant a
nivell d’infrastructures
com d’activitats que es
realitzaran enguany.

Aquesta edició
començarà el divendres a
les 12 de la nit, amb un
concert gratuït a la sala La
Mercantil, a càrrec de “Los
Hound Dogs”, banda
rockabilly de la Corunya.

Dissabte, s’obriran
les portes del nou pavelló
a les 9 h del mati, amb la
concentració de cotxes
americans anteriors a
l’any 65, a part hi haurà

com sempre botiguetes
de roba, disc, accessoris,
peces de cotxes...

Dissabte a la nit, es
faran dos concerts, amb
els grups “Loveless
Cousins” i “Hi-winders”.
Durant la mitja part hi
haurà l’actuació de “Evita
Mansfield”, fent un
“burlesque” al pur estil
dels anys 50.

L’entrada al pavelló és
gratuïta, i l’entrada al
concert de dissabte a la
nit, valdrà 6 euros.

Arriben els cotxes americans
dels ‘50 de la mà del
Riverside Crazy Car Hop 2010

Riverside del 2009

La cinquena edició de
la festa se celebrarà
els propers dies 7 i 8
de maig als
pavellons firals
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El sector comercial continua essent un

dels sectors punters a Fira Balaguer

El sector comercial i de serveis a Fira Balaguer

Més de mil cinc-cents metres quadrats d’exposició
comercial amb una àmplia representació del comerç
i els serveis de la capital de la Noguera

El sector de
l’alimentació natural i
artesana, ubicat dins el
nou Pavelló, és l’autèntic
focus d’atracció de Fira
Balaguer i ha estat pensat
des d’un principi per
poder gaudir d’un ampli
ventall de productes
naturals i artesans que es
fan a prop nostre i que
moltes vegades
desconeixem

Novament, la mel
serà present a Fira

Balaguer amb més força,
per part de l’Associació
d’Apicultors Lleidatans,
com a producte referent
de la nostra comarca,
recordant el monogràfic
d’apicultura que s’havia
celebrat anys enrera dins
el marc de Fira Balaguer i
que es pretén anar
recuperant, reforçat per la
IV Jornada tècnica de la
mel organitzada
conjuntament amb el
DAR, i Prodeca i la
recuperació, també, del
conegut “Concurs de
mels” Fira Balaguer amb
la menció especial de la
«Reina de les mels».

També el DAR serà
present a Fira Balaguer,
amb una sèrie de tastos
de diferents productes.

La mel tornará a ser
protagonista a l’espai de
l’alimentació natural

La mel present a Fira Balaguer

La Fira organitza el
curs de mels “La
Reina de les mels”
amb les associacions
d’apicultors

Juntament amb el mo-
nogràfic de la construcció i
l’habitatge el sector comer-
cial, que any rera any dóna
identitat a Fira Balaguer,
com a reflex de l’activitat
principal de la ciutat, i en un
pavelló recentment estrenat
que dóna cabuda, també a
l’espai de l’alimentació natu-
ral i artesana.

Tot un aparador del
comerç local, comarcal i
provincial capaç de satisfer
totes les necessitats dels
visitants de la Fira, en uns
1.500 m2.

L’objectiu de Fira
Balaguer és convertir durant
dos dies i mig el recinte firal
en un gran aparador vivent
apropant-lo als milers de
visitants, que durant els tres
dies s’acostaran a Fira
Balaguer per gaudir de les
novetats que els expositors
presenten al certamen
comercial.

“El comerç dóna vida...”
i és ben cert. Fira Balaguer
vol ser el reflex comercial que
fa que Balaguer esdevingui
una ciutat viva, dinàmica i
comercial dins de les Terres
de Ponent.

Dins del pavelló, el sector
comercial tindrà una
importància cabdal, on hi
podem trobar tot tipus de
productes i serveis de
necessitat quotidiana.

Des de productes
agraris o de neteja fins a
serveis per a les petites i

mitjanes empreses, passant
per la informàtica, els jocs,
la fotografia, els serveis,
l’oci, les assegurances,
moda, restauració, gesto-
ries, agències de publicitat i
de viatges, mitjans de

comunicació, i tots aquells
serveis per qualsevol ciutat
d’avui dia, que ha de cobrir
les necessitats dels seus
habitants, oferint un ampli
ventall per la comoditat i
també prosperitat.
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La Mostra de Coques de Samfaina i de

recapte és la visita obligada de la Fira

Compartint espai amb
l’alimentació natural i artesa-
na, any rera any, la Societat
Gastronòmica i Cultural del
Comtat d’Urgell, juntament
amb Fira Balaguer, organit-
za una original mostra de
coques de Samfaina i de re-
capte, que ja s’ha convertit
en la visita obligada dels vi-
sitants.

La Mostra està ubicada
dins del pavelló firal, en el
sector de l’alimentació natu-
ral i artesana.

Aquesta mostra de co-
ques dóna la possibilitat, als
milers de visitants de Fira
Balaguer, d’assaborir una
vintena d’especialitats dife-
rents de coca de samfaina
elaborades pels forners de la
majoria dels pobles de la co-
marca de la Noguera i de laMostra de coques de Samfaina a Fira Balaguer

Des de fa més de vint anys, la Societat Cultural i
Gastronòmica del Comtat d’Urgell, juntament amb
Fira Balaguer organitzen la Mostra de Coques

ciutat de Balaguer.
La mostra vol potenciar i

destacar la coca de recapte
com un producte gastronò-
mic propi del nostre territori.

És tot un plaer assaborir
un bon tall de coca recent
feta, a qualsevol hora del dia.
Els visitants poden adquirir
els tiquets que donen dret a
diversos talls de coca de
diferents municipis, un got
de vi o refresc i un cafè.

La Mostra nacional de
coques de Samfaina i de

recapte, és una de les
activitats amb més història
dins el marc de Fira Balaguer,
amb més de vint anys de
presència al certamen
econòmic.

Aquesta mostra va ser la
precursora de la posterior
Festa de la Coca que se
celebra al Mercadal cada
tercer diumenge del mes de
maig, amb el repartiment de
més de 300 quilos de coca
que elaboren els pastissers
de Balaguer.

Es reparteixen un miler de quilos de coca de samfaina
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El passat dimecres,
l’alcalde de Balaguer,
Miquel Aguilà acom-
panyat pel regidor de
seguretat ciutadana,
Miquel Quílez, i les
regidores Montse Serra i
Mar Roldan varen
recórrer una de les grans
zones incloses en el
davant Balaguer per tal de
parlar amb els veïns i
veure in situ les
mancances o deficièn-
cies que pugui haver en
el barri, per tal de preveure
el seu arranjament.

De fet, en els carrers
interiors, concretament
carrer Sant Crist, Sant
Lluís, l’actuació més
prioritària serà
l’arranjament de les
voreres, la millora de
l’enllumenat, la supressió

de barreres arquitec-
tòniques... obres que ja
estan previstes en el Pla
d’inversió Municipal que
es va presentar fa una
parell de mesos amb un
pressupost d’un milió
d’euros.

Aquest Pla té
l’objectiu d’ajudar a les
empreses de Balaguer,
creant i/o mantenint llocs
de treball, i millorar la
liquiditat dels seus
negocis, a part de fer les
millores corresponents.

L’equip de govern visita una
zona de l’Eixample dins del
programa de Visita als Barris

Vista als barris

L’arranjament de
voreres i millores de
l’enllumenat,
reivindicacions
veinals

El Cercle de Promoció Econòmica organitza

un cicle de xerrades sobre la crisi actual

El passat dijous, 22
d’abril, el Cercle de Promo-
ció Econòmica i d’Iniciatives
de Balaguer i Comarca, va
presentar al Restaurant Cal
Xirricló, el nou cicle de con-
ferències “Anàlisi i reflexions
sobre la crisi econòmica ac-
tual”, amb la presència de
tota la Junta del Cercle, el
Delegat Territorial del BBVA,
Amadeu Peiró i la seva dele-
gada a Balaguer; el delegat
territorial d’Ibercaja, Ròmul
Llaveria i el delegat de
Balaguer, i el delegat de l’em-
presa Renta4 a Lleida, Joan

Balaguer. El tema d’aquesta
segona conferència serà
“Economia actual i reptes de
futur. Situació de
Catalunya”, a càrrec de la
Sra. Anabel Arador Hidalgo,
de l’Àrea de Coordinació i
Desenvolupament Instituci-
onal de l’Àrea del Servei d’Es-
tudis del BBVA a Barcelona.

La tercera i última confe-
rència es celebrarà el diven-
dres 4 de juny, a les 20 hores
a la Sala d’Actes del Consell
Comarcal de la Noguera,
sota el títol “Perspectives de
la borsa davant la crisi eco-
nòmica” a càrrec de Juan
Carlos Ureta, president de
Renta 4, S.A.

El cercle continua així en
la seva línia de conferències
i xerrades de l’actualitat eco-
nòmica.

Parades.
El Cicle de conferències

començarà el proper diven-
dres 14 de maig, a partir de
les 8 del vespre, a la Sala
d’Actes de l’Ajuntament,
amb la conferència “Crisi
Econòmica mundial. Cap a
on anem?”, a càrrec
d’Alberto Espelosín, Direc-
tor d’Anàlisi de Ibercaja
Gestión.

La segona de les confe-
rències es celebrarà el diven-
dres 28 de maig, també a les
8 del vespre i a la Sala d’Ac-
tes de l’Ajuntament de

Presentació del npu cicle de conferències

Un nou cicle de conferències sota el títol “Anàlisi i
reflexions sobre la crisi econòmica actual”, amb
diferents especialistes
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Balaguer acull una nova Trobada de

Gegants i Capgrossos el 16 de maig

El diumenge 16 de maig
es durà a terme a Balaguer
la V Trobada de Gegants i
Capgrossos, aquesta troba-
da es fa cada dos anys des
de l’existència de la Colla
Gegantera i Grallera de
Balaguer.

Hi participaran més de
vint Colles de diferents
punts de la geografia
catalana i de la Franja, això
suposa una seixantena de
gegants, més gegantons,
capgrossos i altre bestiari
que també podrà veure’s en
aquesta trobada.

Com a novetat aquest
any s’estan  organitzant
diversos concursos per a les
colles assistents que es
puntuaran al llarg de la
cercavila. La informació
sobre aquesta novetat es
donarà al moment de
l’arribada de les colles, però
van des del vestuari dels
membres de les colles, dels
gegants, de l’acompan-
yament musical, del ball...

L’horari previst és a
partir de les 10 del matí amb
la plantada dels gegants i
altres figures al Parc de la
Transsegre, a les 11 cercavila
pels diferents carrers de la
ciutat, a partir de les 12 del
migdia l’arribada a la Plaça
Mercadal de les diferents

colles, on es farà el
lliurament de records i de
premis als guanyadors dels
diversos concursos, i tot
seguit hi haurà un dinar de
germanor on tothom que
vulgui pot assistir-hi
comprant un tiquet a la

La Colla Gegantera i Grallera de Balaguer

El passat dia 25
d’abril es va celebrar a
Balaguer la consulta so-
bre la independència de
Catalunya organitzada
per la plataforma
Balaguer Decideix. La jor-
nada va transcórrer amb
absoluta normalitat i ci-
visme, i tot el sistema
organitzatiu i informàtic

va funcionar perfecta-
ment.

La participació en la
consulta va ser de 2.704
votants, incloent 270
estrangers i 70 joves
d’entre 16 i 18 anys, cosa
que representa un 19,43%
sobre els 13.912
ciutadans que podien
votar en aquesta
consulta.

Pel que fa als
resultats, el sí va obtenir
una majoria aclaparadora
amb 2.335 vots (86,74 %),
i el no 209 vots (7,76 %).

En l’organització van
participar-hi més de 150
voluntaris/es.

2.335 balaguerins voten SÍ
en la consulta per la
independència de Catalunya

Una de les taules de la consulta

botiga MORMUR a la Plaça
Mercadal, 7 de Balaguer.

També s’instal·larà al
lloc d’arribada una paradeta
amb tot el marxandatge de
què disposa la colla
Gegantera de Balaguer per
donar-se més a conéixer.

La Trobada comptarà amb la participació de més de
vint colles amb la presència d’una seixantena de
gegants, gegantons i capgrossos

En la consulta van
votar un 19’43 % dels
13.912 balaguerins
que conformaven el
cens electoral
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L’Ajuntament continua treballant en la

gestió pel lloguer d’habitatges
El passat dijous es va

presentar un informe tècnic
referent a la gestió de la Xar-
xa de mediació per al lloguer
Social que porta l’ajunta-
ment de Balaguer després
d’haver signat un conveni
amb Adigsa des de ja fa uns
4 anys.

De fet, aquesta xarxa
reflecteix diferents actua-
cions, com la borsa
d’habitatge, cessió de pisos
a Adigsa, ajuts.... tot això
està destinat a facilitar
l’accés a l’habitatge de
lloguer amb preus asse-
quibles i garantint al
propietari el cobrament de la
renda pactada.Es facilita l’accés a l’habitatge de lloguer a Balaguer

El Club Bonsai ofereix un curs gratuït

durant els dissabtes del mes de maig
Els propers dies 8, 15 i 22

de maig, de les 16,30 a 20
hores, el Club Bonsai
Balaguer oferirà un curs to-
talment gratuït de bonsais per
tots aquells que vulguin co-
nèixer més d’a prop el món
fascinant d’aquests petits ar-
bres, que son autèntiques
obres d’art.

Els interessats podran
apuntar-se a l’estand que el
Club Bonsai té a Fira Balaguer
o bé trucant al telèfon
696328334.

Treballa des de fa anys en la gestió de la Xarxa de
mediació per al lloguer social d’habitatges

El Subdelegat del
Govern de l’Estat a Lleida,
José Ángel Flores, i el
Tinent Coronel de la
Comandància de la
Guàrdia Civil de Lleida,
Pedro Rodríguez, van
visitar el passat dimecres
les obres de rehabilitació
que s’han dut a terme en
els darrers mesos en les
casernes de la Guardia
Civil de Balaguer i de
Ponts amb un inversió
global de 1.457.000 euros.

A la ciutat de Balaguer,
el Subdelegat i el Tinent
Coronel van saludar
prèviament l’alcalde,
Miquel Aguilà, i poste-
riorment van desplaçar-se
a fer la visita de la caserna
de la Guardia Civil de la
capital de la Noguera on
van poder veure les obres
de rehabilitació interior i
exterior que s’han fet amb
un pressupost total de
844.328’28 euros.

En aquesta caserna,
s’han rehabilitat concre-
tament deu habitatges
destinats a agents i a part,
s’han millorat les instal·-
lacions d’electricitat i
telecomunicacions de la
caserna, així com també
els sistemes de seguretat
de la mateixa.

El subdelegat del Govern visita
les obres de la caserna de la
Guardia Civil de Balaguer

Visita del Subdelegat del Govern

La caserna de la
Guardia Civil de
Balaguer ha estat
totalment reformada
els darrers mesos

Club Bonsai Balaguer
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Presenten els quaderns de treball del

projecte educatiu “Balaguer Educa”

Una trentena de do-
nes marroquines han re-
but aquest mes d’abril el
diploma de participació al
projecte de “Coneixe-
ment de l’Entorn” de la
ciutat de Balaguer durant
els mesos de febrer i
març.

En aquest projecte,
organitzat per l’Àrea d’Im-
migració de l’Ajuntament
s’explica el funcionament
dels diferents àmbits com
l’educació, la sanitat, la
normativa d’estrangeria,
el funcionament de
l’Ajuntament o els SSAP.

L’Ajuntament lliura diplomes
a 30 dones marroquines

Lliurament de diplomes

Presentació dels quaderns de treball

La setmana passada va
tenir lloc la presentació dels
quaderns de treball que for-
men part del projecte edu-
catiu “Balaguer Educa”, a
càrrec d’en Joan Arjona, di-
rector del Servei Educatiu de
la Noguera i Miquel Aguilà,
alcalde de Balaguer.

Ara fa dos anys que es
va presentar el projecte
“Balaguer Educa”, projecte
que pretén fer de la ciutat un
lloc per aprendre i on
aprendre, on les vivències
de les persones i els llocs on
es relacionen, constitueixen
espais d’intercanvi i
d’aprenentatge, com serien
el riu, els arbres, els ocells...,
les cases, carrers, edificis i
places..., la gent, les
costums i tradicions..., els
seus comerços, empreses ...
el dia a dia de Balaguer.

El projecte pretén que el escolars de Balaguer
coneguin tot el que fa referència a la ciutat, els
seus monuments, institucions, empreses, etc...
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Els centres educatius
de Balaguer han visitat la
Plaça de l’Energia. Una
exposició didàctica que
ha estat oberta durant
quatre dies finançada per
CAM.

Aquesta exposició
estava dirigida a tot el
públic en general i
concretament als
alumnes 3r, 4t, 5è i 6è dels
centres educatius de
Balaguer.

La plaça de l’energia
està formada per tres
àmbits o espais temàtics.

El primer àmbit
s’anomena «Aprenc» on
s’explica que és l’energia,
l’evolució d’aquesta al
llarg de la història i la
dependència que el
sistema actual de
desenvolupament té de la

mateixa. En el segon àmbit
«Experimento» s’analitzen
les diferents fonts d’on
prové l’energia que
utilitzem. En aquest apartat
es mostra i s’experimenta
amb elements que
funcionen amb fonts
d’energies renovables. En
el darrer àmbit
«M’endollo» es treballa
amb els participants sobre
com podem cadascú de
nosaltres participar de
forma activa en l’estalvi
d’energia.

Els escolars visiten la plaça
de l’energia de la Caja de
Ahorros del Mediterraneo

La Plaça de l’energia a Balaguer

Durant 4 dies, els
escolars balaguerins
han pogut conèixer
aquesta exposició
didàctica

Més de cent cavallistes van participar a

la Festa dels Cavalls de Balaguer

La Festa dels Cavalls de
Balaguer, va ser un gran èxit
de públic i de genets i carru-
atges participants en la seva
onzena edició, una edició
que enguany s’ha celebrat
els dies 10 i 11 d’abril.

L’altra novetat d’enguany
ha estat l’ampliació de la
festa que en aquesta edició
ha començat un dia abans,
el dissabte al matí.

Els actes van començar
amb unes jornades dirigides
pels professors del Centre
Eqüestre Lliri Blau de
Linyola, amb xerrades i
demostracions sobre el
maneig dels cavalls i els seus

aspectes pràctics; consells
d’iniciació de salt de cavall i
una demostració de salt.

Per la tarda, va celebrar-
se una gimcana i el concurs
de salt a cavall escolar.

Van continuar les
xerrades sobre els beneficis
de la relació amb el cavall a
càrrec de la mestra
d’educació especial, Belen

Participants als Tres Tombs a cavall

Franquet.
El diumenge al matí, el

parc de la Transsegre va
acollir una demostració
hípica i posteriorment, els
més de cent cavallistes
participants a la Festa van
participar als Tres Tombs
que després es van fer a la
Plaça del Mercadal, on es va
aplegar un nombrós públic
que va poder contemplar
més d’un centenar de cavalls
i genets procedents d’arreu
de la província de Lleida,
l’Aragó i Andorra i una
quinzena de carruatges.

Segons el president de
l’Associació dels Amics dels
Cavalls de la Noguera,
Miquel Sumarroca, la festa
d’enguany va ser tot un èxit,
fet que anima a
l’organització a seguir amb
aquesta festa que acull tants
visitants a la ciutat de
Balaguer.

Demostració hípica al parc de la Transsegre

Els actes es van
celebrar durant tot el
cap de setmana amb
bona participació dels
balaguerins
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V. X. ADSUAR
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Montgai vol que la Fira del sabó sigui

un referent internacional

L’Ajuntament de
Montgai va organitzar el pas-
sat diumenge la segona edi-
ció de la Fira del Sabó, a la
que hi van assistir centenars
de visitants i una vintena de
mestres saboners.

La Fira va ser inaugura-
da pel Conseller d’Innova-
ció, Universitats i Empresa,
Josep Huguet, i durant la
seva visita es va anunciar que
la Fira vol convertir-se en un
referent internacional.

D’altra banda, l’Ajunta-
ment de Montgai repartirà,
la setmana vinent, 300 reci-
pients de 4,5 litres per les di-
ferents cases de Montgai i

Butsènit d’Urgell perquè els
vilatans reciclin l’oli usat. A
més s’ubicarà un dipòsit
gran a cada poble.

Es tracta d’una iniciativa
pionera a la comarca de la
Noguera que té l’objectiu de
reciclar l’oli i utilitzar-lo com
a matèria prima per a l’ela-
boració del sabó o per a fer-
ne biocombustibles.

Recollida d’olis usats

Aquesta iniciativa forma
part de la campanya ‘Fem
Net’ que es va presentar a
Montgai i que organitza
l’Ajuntament amb el suport
del Patronat de Promoció
Econòmica de la Diputació
de Lleida.

Una de les organitzado-
res de la Fira de Montgai,
Sandra Petit va explicar que
“aquesta campanya té l’ob-
jectiu de sensibilitzar la po-
blació en la importància del
reciclatge, sobretot de l’oli ja
que amb un litre d’aquest
contamines 1.000 litres d’ai-
gua i amb molt poca quanti-
tat embosses aigüeres i cla-
vegueres”. Per la seva part,
la tècnica de medi ambient
del Consell Comarcal,
Sunsin Comella, va destacar
que “és  important recollir
els olis ja que contribueixes
a la conservació del medi
ambient”.

La Fira del sabó es va celebrar el passat 25 d’abril

Centenars de visitants
van assistir a la segona
edició de la Fira del
Sabó, el passat
diumenge 25 d’abril

Com cada any, el
Consell Comarcal de la
Noguera ha obert la
convocatòria per a
concedir subvencions a
associacions de la
comarca sense ànim de
lucre per fer activitats que
tinguin interès comarcal
o supracomarcal o per fer
colònies per a escolars.

El termini per
presentar les sol·licituds
per les subvencions
comença el dia 22 d’abril

i s’acaba el proper dia 21
de maig, ambdós
inclosos.

Els interessats han de
presentar aquest sol·li-
citud al Consell Comarcal.

El Consell Comarcal obre la
convocatòria per les
subvencions a entitats

Subvencions a entitats des del Consell Comarcal

Les entitats poden
presentar les seves
sol·licituds fins el
proper 21 de maig al
Consell Comarcal
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Jornada sobre sensibilització i formació

de responsabilitat social empresarial
El dia 13 d’abril va tenir

lloc al Consell Comarcal de
la Noguera i organitzada pel
Consorci GAL Noguera-
Segrià Nord una jornada de
sensibilització i formació
sobre la Responsabilitat So-
cial Empresarial, a càrrec de
Francesc Xavier Agulló, di-
rectiu de la Xarxa Ètia de
Consultoria en Responsabi-
litat Social Corporativa
(RSC) i Territoris Responsa-
bles.

Van assistir a la jornada
microempreses, petites i
mitjanes empreses del ter-
ritori, que volien saber més
sobre la Responsabilitat
Social Empresarial (RSE).Jornada de sensibilització

Ajuntament, Consell Comarcal i ASPID

signen un conveni de col·laboració
L’Ajuntament de Bala-

guer, el Consell Comarcal de
la Noguera signen un con-
veni de col·laboració amb
ASPID, amb l’objectiu de
fomentar la incorporació de
persones amb discapacitat
al mercat del treball. Per as-
solir aquest objectiu l’any
passat es posà en marxa el
Servei d’Intermediació Labo-
ral, que desenvolupa les se-
ves tasques en les  àrees
d’orientació, formació, i in-
serció.

El Consell Comarcal de la Noguera va acollir la
jornada a càrrec de Francesc Xavier Agulló

Un any més, la No-
guera participa en el pro-
grama d’arranjament de
camins de la xarxa veïnal
i rural dels municipis de
muntanya que convoca
anualment la Generalitat
de Catalunya.

Aquest mes d’abril el
Consell Comarcal de la
Noguera ha adjudicat
l’execució de l’obra
inclosa en l’anualitat 2009
per un import de 224.000
euros, subvencionats per
la Direcció General

d’Arquitectura i Paisatge
del Departament de
Política Territorial i Obres
Públiques.

Els municipis que
enguany es beneficien de
l’actuació són Àger i
Camarasa.

A Àger es milloren 2,5
kilomètres del camí del
Molinell que uneix el nucli
de Corçà amb les bombes
des d’on es dóna servei
d’aigua a tots els nuclis
d’Àger.

A Camarasa es fan dos
actuacions. Una al camí
de Sant Jordi, del qual es
reparen els revolts
malmesos per l’aigua i es
consoliden amb formigó,
i l’altra al camí de la
Garriga, que uneix els
nuclis de Sant Llorenç i
Vilanova de la Sal.

El Consell adjudica obres
d’arranjament de camins per
valor de 224.000 euros

Camins de la Noguera

Aquestes obres es
troben dins del
programa
d’arranjament de
camins de montanya

Signatura del conveni
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Els monjos de Montserrat visiten les

esglésies de Santa Maria i Sant Crist
Les campanes de la mo-

numental i esplèndida esglé-
sia de Santa Maria de
Balaguer, símbol de la ciu-
tat, van brandat amb el toc
festiu i joiós, per acollir la
totalitat de la Comunitat Be-
nedictina del monestir de
Montserrat, en una sortida
de relax postpasqual.

Les portes de l’església
es van obrir per acollir la tan
estimada comunitat. Tots el
monjos van gaudir amb la
contemplació de l’esvelt art
gòtic del monument, de l’ex-
posició permanent “Art a
Santa Maria”, una mostra de
pintures de totes les èpo-
ques, d’autors catalans, so-
bre el tema de la mare de
Déu, i dels Vitralls dissenyats
per Joan Vila i Grau, vitraller
de la Sagrada Família. El buit
immens i acollidor de l’es-

Un moment de la visita

La totalitat de la comunitat religiosa van poder
gaudir de la magestuositat de Santa Maria i de la
visita al Reial Santuari del Sant Crist

glésia de Santa Maria, la se-
gona més gran de Catalunya
de nau única, s’omplí amb
les vibrants i a la vegada cà-
lides notes del Virolai, har-
monitzades per les veus dels
qui senten d’a prop el batec
del cor de Catalunya,
Montserrat. La preciosa
imatge gòtica de la Mare de
Déu de les Parrelles, que pre-
sideix amb tota l’expressiva
simplicitat l’espaiós absis de

Santa Maria, se sentí ager-
manada a la imatge de la
Moreneta.

Acte seguit van visitar el
Santuari del Sant Crist, on
foren acollits pel sacerdot
custodi del Santuari, qui els
exposà la història i la llegen-
da del Sant Crist, i també per
la comunitat de les Monges
Clarisses del Santuari, aca-
bant així una visita per
Balaguer.

Visita dels monjos de Montserrat a Balaguer
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Os de Balaguer va acollir una nova

edició de la Trobada de Campaners

El passat mes de
març el Patronat Cultural
de Sant Roc de les Ave-
llanes, va organitzar un ta-
ller de maquillatge «Posat
Guapa» impartit per
Mariona Sorribes i Pilar
Palau, en el qual es van
ensenyar tècniques per
automaquillar-se, com

utilitzar els pinzells, el co-
lors mes adequats para
cada persona. El taller va
tenir una durada de sis
hores, i anava adreçat a
noies i dones de totes les
edats, el qual va ser un
èxit i ja s’en està prepa-
rant un altre per les fes-
tes de final d’any.

Les Avellanes organitza un
taller de maquillatge

Taller de maquillatge a les Avellanes

Trobada de campaners el passat 25 d’abril

Més de 70 campaners
van participar a la Trobada
d’Os de Balaguer del passat
diumenge, els quals van re-
alitzar diferents tocs de cam-
pana davant dels més de 800
visitants que durant tot el
matí van poder gaudir de tot
el que envolta el món de la
campana.

Els campaners busquen
el seu relleu en el món esco-
lar, ja que segons explicava
el vicepresident de la Con-
fraria de Campaners de
Catalunya, Jaume Tarra-
gona, cada cop es més difí-
cil que els joves es vulguin
dedicar a les campanes, i la
mitjana d’edat dels partici-
pants a la trobada, superava
els 70 anys. Es per això que
potencien entre els més jo-
ves, l’afició per tocar les cam-
panes.

La Confraria de Campaners de Catalunya busca a
les escoles, el relleu dels campaners de Catalunya,
ja que la mitjana d’edat supera els 70 anys
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La Biblioteca de Balaguer us recomana

la lectura dels següents llibres

Còmic, més concreta-
ment, un manga per a
adults i joves. En un
principi et pot espantar,
pots pensar que això del
còmic no va amb tu. Però...
atreveix-t’hi, en quedaràs
fascinat tant bon punt
t’endinsis en la història, les
vinyetes i el dibuix. La
història ens narra l’aven-
tura d’un home de 48 anys.
Després d’una dura jorna-
da de treball, agafa un tren
equivocat i arriba al seu
poble natal. L’instint el
porta a visitar la tomba de
la seva mare i, de cop i
volta, fa un viatge en el
temps. Es trasllada a l’edat
en que tenia 14 anys, però
amb la mentalitat d’un
home de quaranta-vuit.
Redescobrirà el seu
passat, però comprendrà
ara la separació del seus
pares?

Barri llunyà

Autor: Jiro Taniguchi

Gènere: Còmic

La filla de l’optimista

Autor: Eudora Welty

Gènere: Novel·la

Ottolina i la gata groga

Autor: Chris Riddell

Gènere: + 8 anys

Els veïns de Mount

Salus, Mississipí, sem-

pre han tingut una bona

imatge del jutge McKel-

va. Un home discret,

responsable, i que trans-

met tranquil·litat a to-

thom. Reuneix totes

aquelles qualitats que un

bon jutge ha de tenir.

Però deu anys després

de la mort de la seva

adorable primera espo-

sa, es torna a casar,

aquest cop amb Wanda

Fay, una dona molt més

jove que ell, frívola i poc

apreciada entre els

veïns. Ningú no entén

perquè s’hi casa, ni tan

sols la seva estimada

filla, que té serioses

dificultats per acceptar-

la. Novel·la que reflexio-

na sobre les relacions

familiars, l’amor i la

independència personal.

Amb unes il·lustra-
cions molt especials en
blanc, negre i un toc de
vermell, l’autor anglès
Chris Riddell presenta les
aventures de l’Ottolina,
una nena que aprofita les
vacances dels seus pares
arreu del món per, ajudada
del seu amic, el senyor
Munroe, desmantellar una
xarxa de traficants de
gossos i lladres de joies.

Podem agafar la lectura
d’“Ottolina i la Gata Groga”
com un joc divertit en el
què se’ns convida a parti-
cipar activament del que
succeeix; ni la història ni les
il·lustracions decepciona-
ran als petits lectors que
més d’una vegada desitja-
ran adoptar la identitat dels
protago-nistes i convertir-
se, com ells, en grans
detectius i desmantellar
una gran trama.

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

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

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
Com si fós ella

L E C T U R A

Descavalca genet voluptuós
i esgota’ns els estants

de roses i llibres,

que si es perd l’amor,
ho haurem perdut tot

i si no hi ha roses,

no hi haurà perfums
i si no hi ha llibres,

les males costums

taparan les bones
i serem vençuts

urpejats pel drac.

Descavalca conspicu galant,

cavaller fervent,

dolç enamorat,
que si es perd la vida,

quí la refarà?

Reparteix espases,
confluències sàvies

que matin d’amor,
que tornin al poble

portant el tresor,

la bella estimada,
la tendresa als llavis,

la princesa dolça

i un ram d’il·lusions.

Descavalca genet voluptuós,
guerrer de la vida,

que vida és l’amor

i és també anilina
de tot aquest món

i fes que l’infància

ja no falta mai
i estima la joia

que has salvat galant

d’un poble que crida,
la fe del teu cor,

la font d’aigua digna,

la tendra carícia,
la més eternal.

Descavalca genet voluptuós,
que em fa falta veure’t

i entregar-me jo

perquè em protegeixis,
perquè tu em mereixes

i també les lletres
i també l’amor,

que des que vingueres

és rosa el meu cor
i si tu la regues,

des d’avui per sempre,

ho serem tots dos.
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Balaguer va ser màgic durant tot el

cap de setmana del 17 i 18 d’abril

El Teatre Municipal va
ser l’escenari del primer fes-
tival internacional de màgia
de Balaguer, els dies 17 i 18
d’abril, amb l’assistència
d’uns 800 espectadors que
van gaudir amb les actuaci-
ons dels millors mags del
món.

Dirigit pel Mag Selvin i
presentat pel Mag Lari, dos
dels principals exponents de
la màgia a Catalunya, el Fes-
tival va comptar amb la pre-
sència de la maga més jove
d’Europa, la portuguesa
Solange Kardinally qui va
captivar els espectadors
amb el seu número d’il·-

lusionisme.
Acte seguit va ser el mag

holandès Dion que va pre-
sentar noves maneres amb
la tècnica de la tradicional
“Càmara negra”, amb un re-
sultat brillant.

En el festival no hi podia
faltar la màgia oriental, que
va arribar de la mà de la xine-
sa Jade, amb un número tra-

El festival va ser presentat pel Mag Lari

dicional de màgia oriental i
un número d’escapisme.

El festival no va decebre
cap dels espectadors que
van sortir sorpresos per la
qualitat i bellesa de l’espec-
tacle.

Les actuacions del pre-
sentador Mag Lari i del Mag
Selvin van mostrar l’humor
i el món moment de la mà-
gia al nostre país.

Tant el públic com els ar-
tistes van demanar que el
festival tingui continuïtat els
propers anys, ja que “és únic
a les comarques de Lleida i
un dels únics de l’Estat es-
panyol que ha aconseguit re-
unir aquests mags interna-
cionals en un sol festival”,
segons manifestà el Mag
Selvin, director del festival.
L’Alcalde Miquel Aguilà,
també es mostra disposat a
donar continuïtat al festival,
el proper any 2011.

Unes 800 persones van
gaudir de l’actuació dels
millors mags del món al
Teatre Municipal de
Balaguer

Jade va posar el toc oriental al festival de màgia

El passat diumenge
25 d’abril, Balaguer va su-
mar-se a la “Mostra Set
de Dansa Lleida 2010”,
que s’ha celebrat entre el
24 i el 30 d’abril a diferents
poblacions de les comar-
ques de Lleida.

El dissabte 24 va inici-
ar-se la Mostra a Lleida i a
Tàrrega, el diumenge hi
va haver actuacions a
Balaguer i a Lleida.

Durant el dimarts, di-
mecres i dijous d’aques-
ta setmana s’han celebrat
diferents actuacions a la
ciutat de Lleida, mentre
que la mostra es tanca
aquest divendres 30
d’abril a les poblacions de
les Borges Blanques i
Mollerussa.

A l’actuació de
Balaguer del passat diu-

menge hi van participar
l’Escola de Dansa Montse
Miret, l’Escola Municipal
de Dansa de Balaguer i
l’Esbart Dansaire del Ca-
sal de la Gent Gran.

L’acte va finalitzar amb
una ballada de sardanes
amenitzada per la Bellpuig
Cobla a l’esplanada de
l’Avinguda dels Països Ca-
talans. Aquesta ballada va
comptar amb la presència
de membres de les colles
sardanistes de la capital
de la Noguera.

Balaguer participa a la
“Mostra Set de Dansa” amb
diferents actuacions

Mostra de Dansa

Actuació de les dues
escoles de dansa de
la ciutat i l’esbart
dansaire del casal de
la Gent Gran
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El Teatre Nacional de Catalunya porta

“l’Auca del senyor Esteve” a Balaguer
“L’auca del senyor

Esteve”, publicada com a
novel·la l’any 1907 i
representada per primer cop
com a comèdia teatral el
1917, amb un èxit immens,
és una de les obres cabdals
del modernisme català i va
ser la peça escollida per
inaugurar el Teatre Nacional
de Catalunya el 1997.

A La Puntual, una botiga
familiar fundada fa quatre
generacions, la vida avança
sense sotracs fins que
Ramonet, el més jove de la
família i relleu generacional
del negoci, decideix no
seguir la tradició familiar i
dedicar-se a l’escultura.
Santiago Rusiñol parteix
d’aquesta trama per escriure
un retrat magnífic i punyent
de la burgesia barcelonina,
menestral i treballadora, i de

“L’Auca del senyor Esteve”

La representació tindrà lloc el proper diumenge 2
de maig, a partir de les 7 de la tarda, al Teatre de
Balaguer dins del Cicle de primavera del Teatre

la confrontació entre l’artista
i la societat.

L’encarregada de
comandar aquesta nova
posada en escena del gran
clàssic de la comèdia
catalana és Carme Portaceli,
que hi aporta la vitalitat i
l’enfocament irònic dels
seus muntatges per oferir-
nos el que ella descriu com
el retaule més esperpèntic
que naturalista de la creació

de la Barcelona moderna
des del 1830 fins a més d’un
segle després.

Una dramatúrgia que
parteix de la novel·la sense
deixar de banda la peça
teatral, un grup extraordinari
d’actrius i d’actors i cinc
músics en directe dalt de
l’escenari completen
aquesta producció, que
s’escenificarà a Balaguer, el
diumenge dia 2 de maig.

“L’Auca del Senyor Esteve”
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Presenten el catàleg dels materials

andalusins del Museu de la Noguera

El poeta balaguerí,
Miquel Trilla va presentar
el seu segon llibre de
poesia “De calius finals”
la setmana anterior a Sant
Jordi.

L’acte va estar presen-
tat per Joan Arjona direc-
tor del Servei Educatiu de
la Noguera, mentre que el
llibre va estar presentat
pel poeta Carles Maria
Sanuy.

El llibre amb la porta-
da i les il·lustracions inte-
riors de l’artista Antoni

Collado, reuneix prop
d’un centenar de poemes
que parlen de diferents
temes, entre ells, l’amor,
la natura, la infància i tam-
bé en aquesta ocasió hi ha
un capítol dedicat a la ciu-
tat de Balaguer.

L’acte de la presenta-
ció del llibre «De calius fi-
nals», amb la presència de
més de cent persones va
estar presidit per l’alcalde
de Balaguer, Miquel
Aguilà.

Miquel Trilla, col·-
laborador des de ja fa
anys de la Revista Groc,
havia publicat  el 2005 el
seu primer llibre de poe-
sia «De versos i paraules»,
de l’editorial Pagès Edi-
tors i que en aquell mo-
ment també va estar pro-
logat per Josep Borrell.

Miquel Trilla va presentar el
seu segon llibre de poesia
“De calius finals”

Miquel Trilla amb el seu llibre “De calius finals”

El llibre el va
presentar el poeta
Carles Maria Sanuy, a
la Sala d’Actes de
l’Ajuntament

El passat 15 d’abril es va
fer la presentació al Museu
de la Noguera de Balaguer
del «Catàleg de la col·lecció
de materials andalusins del
Museu de la Noguera».

L’acte va comptar amb la
presència de l’alcalde de
Balaguer, Miquel Aguilà,
amb la directora Territorial
de Catalunya Oest de Caixa
Catalunya, Anna Olsina, i di-
ferents representants del
Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació de

la Generalitat de Catalunya,
entitats que han col·laborat
per tal de fer possible aques-
ta edició del catàleg de ma-
terials andalusins del Museu
de Balaguer.

El Museu de la Noguera
presenta, en aquesta edició

Portada del catàleg

del catàleg, les 125 peces
més representatives de la
seva col·lecció d’època
andalusina (segles VIII-XII)
que procedeixen majori-
tàriament dels jaciments
arqueològics de la ciutat de
Balaguer, sobretot del
Castell Formós i del Pla
d’Almatà, encara que també
n’hi ha d’altres indrets de la
comarca de la Noguera i les
comarques veïnes.

La col·lecció andalusina
del Museu de la Noguera
està integrada per elements
arquitectònics procedents
del palau de la Sudda de
Balaguer, per vaixella i
utillatge de cuina i
magatzem de ceràmica, per
eines de metall, joies, armes
i monedes que constituei-
xen un dels conjunts de
l’època més importants i
representatius de la
Península Ibèrica i únic a
Catalunya.

Presentació del catàleg

Hi han col·laborat el
Departament de Cultura
de la Generalitat de
Catalunya i Caixa
Catalunya
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Un Sant Jordi passat per aigua, no

resta públic en la diada del llibre

El passat divendres, els
balaguerins van tornar a sor-
tir al carrer per celebrar una
nova festivitat de Sant Jordi.
La festa del llibre i de la rosa,
que tot i la pluja que va cau-
re a partir del migdia i que va
deslluïr la festa durant tota
la tarda, no va poder evitar
que els llibres i les roses fos-
sin els protagonistes en
multitud de parades que van
repartir-se entre el Passeig de
l’Estació, la Plaça del Merca-

dal, i diferents punts neuràl-
gics de la ciutat i dels car-
rers més comercials.

Un any més, els escrip-
tors anomenats mediàtics
van ser els qui més llibres

Les parades es van refugiar al carrer d’Avall

van vendre. Andreu
Buenafuente, Gerard Piqué,
i sobretot el nou Diccionari
català-lleidatà van ser entre
els més buscats pels lectors
balaguerins.

Durant tot el matí les
parades van poder gaudir del
bon temps, però la pluja va
fer que moltes parades
haguessin de plegar i les
més valentes van tapar amb
plàstics els llibres i van
aguantar esperant que la
pluja desaparegués.

Igual va passar amb la
venda de roses, que malgrat
haver-se’n venut menys que
l’any passat, els floristes en
van fer una valoració
positiva de la Diada de Sant
Jordi.

Els llibres protagonistes de Sant Jordi

Els balaguerins van
sortir al carrer per
adquirir les darrers
novetats editorials i les
tradicionals roses

Júlia Ferrer Fernández
de l’IES Ciutat de Bala-
guer i Júlia Castellà Mo-
reno de l’Escola Pia, van
ser les guanyadores del
Certamen literari Sant
Jordi 2010, en les modali-
tats de secundària i primà-
ria, respectivament.

En la categoria de se-
cundària, el segon premi
va recaure sobre Júlia Víc-
tor Baldomà de l’Escola
Pia i el tercer premi va ser
per Noemí Fabregat
Rodríguez de l’IES Ciutat
de Balaguer.

En la categoria de pri-
mària, el segon premi va
ser per Llorenç Castillo

Brota del col·legi La No-
guera, i el tercer premi va
ser per Blanca Paniagua
Marvà de l’Escola Pia.

Els premis es van lliu-
rar el mateix dia 23 d’abril,
en un acte públic celebrat
a la Sala d’Actes de l’Ajun-
tament de Balaguer, pre-
sidit per l’alcalde, Miquel
Aguilà.

Júlia Ferrer i Júlia Castellà
guanyadores del Certamen
literari Sant Jordi 2010

Participants al Certamen literari Sant Jordi

Els premis es van
lliurar el passat
divendres, festa de
Sant Jordi a
l’Ajuntament
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Classificació

Tercera Divisió

1. Hospitalet ............. 80

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

3. Santboià ................ 64

4. Prat ........................ 63

5. Manlleu ................. 57

6. Cornellà ................ 57

7. Llagostera ............. 53

8. Europa ................... 53

9. Amposta ............... 52

10. Balaguer ............ 48

11. Castelldefels ...... 47

12. Vilanova .............. 43

13. Pobla Mafumet .. 43

14. Palamós .............. 42

15. Cassà .................. 41

16. Benavent ............ 39

17. Premià ................ 33

18. Rapitenca ........... 33

19. Blanes ................. 27

20. Olesa ................... 23

Propers encontres

02/05/2010 --  17 h

Camp de Balaguer

Balaguer| Llagostera
-------------------------------------

09/05/2010  --  17 h

Camp Municipal Cornellà

Cornellà| Balaguer

Golejadors del

C.F. Balaguer

1. Genís Soldevila 13
2. Ermengol Graus10
3. Carlos Romero .. 5
4. J. Campabadal .. 5
5. Iban Parra ........... 4
6. Josep Figueres .. 3
7. Marc Pujol ......... 2
8. Dani Redondo ... 2
9. Ramon Ribera ... 2
10. Ciruela .............. 2
11. Juanjo Tenorio 2
12. David Antunez . 1
13. Ruben Egea ..... 1
14. Moi Nogareda . 1
15. Edu Usall .......... 1

Un gol de Romero
va posar al davant en
el marcador abans del
Vilanova, el passat
diumenge 18 d’abril.
Genís Soldevila, si no
hi ha sorpreses de dar-
rera hora, es proclama-
rà màxim golejador de
l’equip en la seva se-
gona temporada com
a jugador del primer
equip del Balaguer.

Genís Soldevila

El Balaguer empata al camp del Cassà

amb gols de Edu Usall i Juanjo Tenorio

FUTBOL>>Els
balaguerins jugaran
aquest diumenge dia 2
de maig, el
darrer partit a casa
davant el Llagostera

18/04/2010

BALAGUER 1
VILANOVA 1

El Balaguer ja està salvat
matemàticament després de
sumar dos punts en els dos
empats aconseguits en la
darrera quinzena davant dos
rivals directes a la meitat de
la taula classificatòria.

per l’acabament del partit,
quan Andreu va introduïr la
pilota en la pròpia porteria
quan intentava rebutjar un
cop de cap del davanter del
Vilanova, van fer que els tres
punts no es quedessin a
casa.

Aquest diumenge van
visitar el camp del Cassà, qui
va avançar-se en el marcador
en el minut 4 de la primera
part, i un quart d’hora més
tard, aconseguia ampliar el
marcador.

Abans del descans, el
Balaguer va aconseguir reta-
llar diferències, i al minut 66
aconseguia el gol de l’empat
a dos gols, que seria defini-
tiu.

Aquest diumenge 2 de
maig, el Balaguer rebrà al Lla-

El passat diumenge va
empatar a casa davant el
Vilanova, en un partit en que
va merèixer la victòria. No-
més la falta d’encert en els
metres finals i la mala sort
quan faltaven tres minuts

Juanjo Tenorio lluita una pilota

25/04/2010

CASSÀ 2
BALAGUER 2

Genís en un moment del partit

gostera, en el darrer partit de
la temporada al Municipal, i
acabarà el campionat el diu-
menge 9 de maig al camp
del Cornellà.

L’Olesa i el Blanes ja són
equips de la propera Prime-
ra Catalana.
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El Club bàsquet Balaguer guanya per

73-60, al tercer classificat, el Roser A

BÀSQET>> Excel·lent
temporada la que està re-
alitzant l’equip sènior fe-
mení  del C.B. Balaguer,
que juga a Segona Cata-
lana, demostrant jornada
darrere jornada ser un
dels equips més potents
de la categoria. Actual-

ment ocupa el 3r lloc da-
vant d’equips en teoria
superiors; però a la pràc-
tica on el treball realitzat
cada setmana a base d’es-
forç, dedicació i saber fer,
que les jugadores han su-
perat amb escreix els ob-
jectius inicials.

El sènior femení de bàsquet,
terceres a Segona Catalana

Sènior femení del C.B. Balaguer

Club bàsquet Balaguer

El Balaguer Salud
Automoció, juga un molt
bon partit contra el 3r classi-
ficat el Climasol Roser A. El
Balaguer va sortir amb ga-
nes de demostrar a la seva
afició que té ganes de lluitar
per la permanència a 1a ca-
talana.

Bona efectivitat amb el
tir exterior i gran intensitat
defensiva van permetre al
Balaguer anar per davant al
marcador, 19-14 al primer
quart. Al segon quart, el
Roser va entrar al partit i poc
a poc va anar apropant-se al
marcador, 34-33 a la mitja
part. Però un parcial de 13-1
tan sols començar el tercer
quart va propiciar que el
Balaguer obrís una escletxa
al marcador, 56-47 a la fi del
tercer quart. Final del partit
amb un clar 73 a 60.

BÀSQUET>> L’equip que entrena Francesc Almira
dóna la sorpresa de la jornada al vèncer de 13
punts, un dels millors equips de la Primera Catalana
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El Club Tennis Taula Balaguer femení

aconsegeuix l’ascens a la Superdivisió

El cap de setmana del 10
i 11 d’abril el Balaguer Villart
Logístic va obtenir l’ascens
a la màxima categoria del
tennis taula espanyol a la
població de Linares (Jaén).

A la fase d’ascens hi
arribaven els dos millors
equips de la fase regular dels
dos grups en que es divideix
la Divisió d’Honor espa-
nyola: les basques de l’Irún
Leka Enea, les gallegues de
l’Arteal Santiago, les
catalanes del Balaguer Villart
Logístic, i les andaluses de
l’equip amfitrió, el
Cuverfarma Linares. Quatre
equips per a tres places

d’ascens en joc.
En el primer encontre les

balaguerines es van
enfrontar a les favorites de
l’Irún Leka Enea, primeres
classificades del grup 1 de
la fase regular, amb qui van
perdre per un ajustat 3 a 4.

El següent encontre
enfrontava per una banda
l’Irún Leka Enea amb l’Arteal,

Balaguer Villart Logístic

amb la victòria previsible del
primer per 4 a 2, i per altra
l’equip amfitrió, el Linares,
amb el Balaguer, un
encontre molt obert en el
que el Linares s’ho jugava
tot.  Les andaluses obtenien
el que buscaven, guanyant
per 4 a 2 a les catalanes, cosa
que els permetria finalment
l’ascens.

El darrer encontre del
diumenge es presentava,
doncs, com fonamental per
a les balaguerines. Només
podrien obtenir la classifi-
cació si guanyaven l’Arteal, i
ho havien de fer com a mí-
nim per 4 a 2. Així doncs, van
guanyar a les gallegues amb
el resultat que necessitaven,
4 a 2, obtenint així la seva
plaça per a l’ascens en
detriment de l’Arteal.

El Balaguer Villart
Logístic ja és un equip de
Superdivisió.

Club Tennis Taula Balaguer

TENNIS TAULA>> Les
balaguerines van
aconseguir l’ascens a
Linares, a la màxima
categoria espanyola

El club Futbol
Balaguer ha organitzat
una sèrie d’entrenaments
gratuïts per tots aquells
nens i nenes, que vulguin
iniciar-se a l’esport del fut-
bol, durant la primera
quinzena de juny, un cop
finalitzats els diferents
campionats i competici-
ons.

Els interessats en par-
ticipar en aquests entre-
naments totalment gratu-
ïts, ho han de confirmar
abans del 15 de maig als
telèfons 679811131
(Jordi) o al 606315444
(Xavier).

Els dies dels entrena-
ments depenen de les
edats dels nens i nenes
participants.

Els nascuts als anys
2005-2006 (Babis) entre-

naran el 2 de juny; els nas-
cuts els anys 2003-2004
(Prebenjamins) ho faran
el 31 de maig i 7 de juny.
Els nascuts els anys 2001-
2002 (Benjamins), tindran
les sessions d’entrena-
ment el 31 de maig i 7 de
juny. Els de categoria ale-
ví, nascuts entre el 1999-
2000 entrenaran els dies 1
i 3 de juny, mentre que els
de categoria infantil, nas-
cuts els anys 1997-1998,
també ho faran els dies 1 i
3 de juny.

El Club Futbol Balaguer
organitza unes jornades
d’entrenaments gratuïts

Futbol Base del C.F. Balaguer

FUTBOL>>Destinades
a totes els nens i
nenes que volen
iniciar-se, la primera
quinzena de juny
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Bons resultats dels joves nedadors del

CEN Balaguer a la Lliga provincial

El passat dissabte 17
d’abril es va celebrar a
Balaguer l’última jornada
del I Circuit de Lliga Provin-
cial de Lleida amb nedadors
de les categories Infantil,
Aleví, Benjamí i Prebenjamí.

Com a resultats més
destacats trobem en
categoria prebenjamí la
nedadora Sara Puigarnau va
aconseguir la primera
posició en els 50 lliures i en
Joan Bonet tercer  en la
mateixa prova, en Benjamí
tenim a l’ Hèctor Camarasa
cinquè en els 100 lliures i a

posició per a Cristina
Marquina en els 100 metres
braça i també segona la
Marina Vergés en els 200
estils.

La jornada va finalitzar
amb una xocolatada per a
tots els participants i el
lliurament de Trofeus als
millors nedadors de cada
edat i als clubs participants
al Pavelló cobert de la
Piscina del CEN Balaguer
amb l’assistència de Juanjo
Tenorio, Regidor d’Esports
de l’Ajuntament de
Balaguer, Carles Mas,
Delegat Territorial de la
Federació Catalana de
Natació i diferents directius
de tots els clubs que han
participat a la Lliga
Provincial de Lleida
d’aquest any.

l’Emma Garcia cinquena en
els 400 lliures,  en categoria
aleví en Nil Profitós primer,
Pere Barbosa segon, l’Arnau
Gracia quart i en Marc
Camarasa cinquè en la
prova de 800 lliures.

En categoria femenina
tenim la tercera posició de
la Núria Ortiz en els 50 lliures,
en categoria infantil sisena
posició per l’Ismael Profitós
i la mateixa per la Júlia
Montoliu, en categoria
absoluta trobem la primera
posició de l’Anna Auberni en
els 400 lliures, segona

Membres del Club Natació Balaguer

Hi van participar nedadors de les categories
Infantil, Aleví, Benjamí i Prebenjamí en la última
jornada del Circuit que es va celebrar a Balaguer

El passat dissabte, 17
de maig, el pavelló muni-
cipal de Balaguer, va aco-
llir la quarta edició del tro-
feu de gimnàstica rítmica
Ciutat de Balaguer, on
equips participants de tota
la província, Tàrrega,
Mollerussa, Castellserà i
les locals de Balaguer,  van
fer gaudir al nombrós pú-
blic assistent. La participa-

ció va ser un èxit en tots
els sentits; les grades del
pavelló es van cobrir amb
més de 1000 assistents i a
la pista més de 200 gim-
nastes, van oferir tot el seu
detall en la bellesa de l’es-
port.

Les gimnastes locals
varen tenir destacats
resultats, i les de l’Estel es
van endur una gran ovació.

Més de mil assistents al
Trofeu de Gimnàstica Rítmica

Les gimnastes locals van tenir un paper destacat
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El Cristec Balaguer perd a casa davant

el Riera Cornellà per 3 gols a 4

El Cristec Balaguer perd
front el Riera Cornellà, per 3
gols a 4, en partit
corresponent a la 25a jornada
de la Nacional B. Darrera
oportunitat d’ambdós
equips, que venien de perdre
en 2 jornades consecutives,
per continuar enganxats en
la lluita pel títol, i que acaba
amb victòria dels barcelonins
mercès a la seva efectivitat en
el segon període. La primera
meitat va ser favorable als
locals, gràcies a la seva major
possessió de pilota i major
ambició ofensiva, front un
rival ordenat defensivament
i que esperava a la contra,

arribant-se al descans amb el
parcial de 2 a 1, amb gols
locals de Sàmper i Moha. El
Cristec, però, va iniciar el
segon període força imprecís
tant en atac com en defensa,
la qual cosa va aprofitar el
Riera per donar la volta al
marcador rendibilitzant al
màxim les seves ocasions (2-
3, min. 31). Sàmper, de doble

El Cristec juga en el Nacional B de futbol sala

penalti un parell de minuts
després, tornava a ficar les
taules a l’electrònic, però els
visitants en un nou desajust
dels de casa van avançar-se
de nou (3-4, min. 35). El
balaguerins, força desgastats
físicament per la seva menor
profunditat de banqueta, van
intentar la remuntada
arriscant amb porter avançat,
però la tancada defensa
visitant i la gran actuació del
seu meta Guillem van evitar
que els de casa
s’emportessin algun
merescut punt. La
competició en la Nacional B
es reprendrà el proper 8 de
maig, data en la qual l’equip
de la capital de La Noguera
es desplaçarà a Solsona per
disputar un interessant derbi
provincial front un rival
immers en la lluita per evitar
el descens.

El Cristec perd opcions d’aconseguir el liderat

Amb aquesta derrota,
els balaguerins tenen
poques opcions
d’aconseguir el liderat
de la categoria

Aquest passat dis-
sabte 24 d’abril, el camp
municipal d’esports, va
acollir una nova edició de
la copa de l’alcalde, tor-
neig de futbol 7 organit-
zat per la Regidoria d’es-
ports de l’Ajuntament de
Balaguer, on els equips
participants de la lliga re-
gular del 5 Nacions s’en-
fronten entre ells per arri-
bar a concloure amb un
únic campió.

La jornada es va
marcar per la gran
participació i el fair-play
de tots els equips
participants, i en la que
no va faltar la disputa i la
part més competitiva que
comporta una
competició com aquesta.
La gran majoria d’equips
es van reforçar amb

fitxatges de darrera hora,
fet que va permetre al
nombrós públic assistent
de poder gaudir d’un bon
nivell de joc amb una
entrega i dedicació pròpia
d’una competició
federada.

L’equip F.S. 1900 BAR,
casualment desè
classificat al torneig de
futbol sala 5 Nacions, es
va proclamar campió al
derrotar a la final a l’equip
PISINA F.S.

El Futbol Sala 1900 Bar
s’imposa en l’edició d’aquest
any de la Copa de l’Alcalde

El F.S. 1900 Bar es va endur el trofeu

Van guanyar a la final
al Pisina F.S. per un
ajustat 2-1, en un
partit disputat amb
molta esportivitat
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Es celebra el XVII Trofeu Ciutat de

Balaguer de Tennis de l’1 al 9 de maig
El proper divendres 1 de

maig de 2010 s’inicia al Club
Tennis Balaguer el XVII Tro-
feu Ciutat de Balaguer in-
clòs en el Circuit Catalunya
Internacional de Tennis ITF
2010.

Des de l’1 i fins al 9 de
maig, es podrà gaudir a les
instal·lacions del Club
Tennis Balaguer i de forma
totalment gratuïta, d’un
esdeveniment esportiu de
primera magnitud: la XVII
edició del Trofeu Ciutat de
Balaguer de tennis.

Amb un quadre previ de
64 jugadors en la secció
individual, el torneig mostra
una llista d’inscripcions de
les de més qualitat dels
últims anys. Joves
promeses del tennis
internacional es donaranEl torneig comptarà amb les joves promeses del tennis

internacional

El Torneig està inclòs en el Circuit Catalunya
Internacional de Tennis ITF 2010, i comptarà amb
les joves promeses del tennis internacional

cita a les pistes de terra
batuda. Cal destacar
jugadors que són
seleccionats per als
respectius equips nacionals
de Copa Davis i d’altres,
d’espanyols amb un
rànquing internacional molt
elevat. El quadre de dobles
es presenta, també, amb un
interès notable. En l’última
edició, el guanyador fou

Albert Ramos, jugador
nascut a Mataró i que
aquest any ha destacat en
el Trofeu Comte de Godó
després de derrotar el
jugador xilè, número 12 del
món, Fernando González per
un clar 6-4/6-7/6-3.

La final del Trofeu de
Balaguer es disputarà el
proper diumenge 9 de maig
a les 11:00.

La final es disputarà el diumenge 9 de maig
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GROC és una publicació plura i independent. Els articles d’opinió són exclusius dels seus autors que GROC no fa necessàriament seus. En defensa de la llibertat

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

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

l’article i un telèfon de contacte.

Entrevistes freaks: Una de
Pollancres
Inyaqui Olarte Vives

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

Estels i nits
C.G.A.

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

No es pot dir que
Balaguer no té una intensa
vida cultural. Amb l’ajuda del
museu, del teatre i de les sa-
les de l’Ajuntament i del Con-
sell Comarcal, només cal per-
sones que vulguin donar vida
a tots aquests llocs, i certa-
ment hi són. No vull citar
l’emissora per creure que és
un altaveu de l’alcaldia en el
que li convé i la magnífica bi-
blioteca municipal, que no
s’ajusta al meu criteri, que
potser és errat, amb la nova
concepció d’aquest llocs.

Assumeixo doncs la cul-
pa i dic segons el meu criteri.

El dia 16 d’aquest mes,
vaig assistir a la presentació
d’un llibre, i confesso que
durant part de la presentació
vaig anar llegint unes pàgi-
nes. Em va sorprendre agra-
dablement pel finament que
s’ajustaven amb l’autor. Sen-
zill amb la persona i sonant
amb les paraules. La dolçor
de les “ànimes blanques” en
el seu encant. L’optimisme
capaç de fer “foc de les pors”.
Regna en l’escrit l’esperança
de l’ensenyament de tot el
viscut i superat. La paraula
que abans de desaparèixer li
fa fer una renaixença amb tota
la sonoritat possible, que el

Me’l vaig trobar al mateix
lloc on l’havia vist la darrera
vegada. Duia la mateixa
americana beige tan passada
de moda que començava a
resultar cool, els cabells
despentinats i el bigoti otomà
empegat a les galtes. Estava
recolzat a la barana del pont
vell, mirant fixament els xops
que es gronxaven amb la
suau brisa primaveral. El
reporter del Kazakhstan va
mirar-se el rellotge
calculadora i, sospirant, va
continuar esguardant els
arbres. M’hi vaig atansar i el
vaig saludar:

- Hola, que tal? Un altra
vegada per Balaguer buscant
exemples de natura extrema?

L’home, capficat com
estava, es va sobresaltar una
mica, però ràpidament va
formar un gran somriure i
amb espontaneïtat estepària
em va saludar efusivament:

- Hola, hola amic nadiu!
M’alegro molt de veure que
encara estàs viu, que no has
perdut cap membre i que
conserves la vista! Jo he
tornat per continuar amb la
sèrie de reportatges que el
govern del meu país m’ha
encarregat per pujar la moral
dels compatriotes. Es tracta
d’ensenyar-los lo
desagradable i perillosa que
és la vida en altres indrets.
Precisament acabo d’arribar
d’Islàndia de cobrir la erupció
del volcà “Eyjafjallajokull”.
Ara estic esperant que
floreixin els xops. Tinc entès
que es crea un espès núvol
de flocs metzinosos que
s’infiltra per tot arreu i causa
tota mena de penúries als
infeliços que viviu a la vora.

Em vaig sorprendre una
mica per tal com havia
presentat el problema del
pol·len dels xops. Certament

“cor s’apunta cada dia”, i la
mare de tot misteri poètic,
aquella “pregunta que tots
dos saben”. Però ah!, en
aquests temps en que tots
busquem el que creiem no
tenir. En que prescindim del
tresor més gran que està dins
de cadascú, es diu que la po-
esia no té utilitat i així perdem
volent nosaltres mateixos
una part del poder de sentir-
nos commoguts. En aques-
ta voluntària decisió perdem
també, l’oportunitat de conèi-
xer un home bo.

Perquè la poesia et per-
met entrar dins el poeta, si tu
li permets entrar dins teu.

Llegint aquest aparent-
ment senzill llibre “De calius
finals”, amb tota la seva deli-
cadesa, surts al carrer i et
sents anihilat al veure el que
es permet. El paisatge humà
d’unes persones que no te-
nen vergonya a l’oferir-nos la
seva conducta indecorosa. Et
poden dir és la llibertat de la
democràcia, i jo em puc re-
metre  a Venècia que sancio-
na a qui vagi amb el tors a
l’aire, Verona va més enda-
vant encara. I Padua la pàtria
de l’ordre de la pobresa pro-
hibeix la mendicitat als seus
carrers. No vull citar Florèn-
cia pels “nos” que imposa als
qui hi volen viure. Clar totes
són ciutats turístiques, i
Balaguer encara no sabem el
que volen que sigui. Per ara,

pot molt ben ser la ciutat
refugi de tots els indesit-
jables de Catalunya, amb
totes les cares noves que
veiem. Potser es preparen
amb temps les eleccions
municipals, anem a sa-
ber!

També es ben cert que
no hi ha motius per preo-
cupar-nos massa, ja que
es venen molts cotxes i
que la venda de vivendes
ha augmentat, segons di-
uen, de manera signifi-
cant. Ves per on a mi no
em quadra gens, amb al-
tres coses que llegeixo: no
em lliga gens amb l’aug-
ment del “paro”, i amb
l’augment de l’estalvi, i de
la morositat. Doncs sem-
bla ben normal i lògic,
que si les famílies estalvi-
en més i tenen el risc de
tenir més membres pa-
rats, el primer que faran
és no comprar, i menys
pisos ni cotxes. A l’inten-
tar vendre’ns la moto
com vulgarment es diu,
juguen a fondre els ploms
a molts. Amb aquest so-
rollós dinamisme inten-
ten ficar en marxa la nos-
tra obsessió narcisista,
negant l’innegable que és
el malament que ho fan. I
s’obliden en la ridiculesa
en que cauen al voler fu-
gir del que en veritat són.
------------------------------------------

causava un munt d’afeccions
al personal, per no parlar de
la brutícia i l’alta
inflamabilitat, però d’aquí a
descriure-ho com un flagell
bíblic...

El reporter, sempre en el
seu món, va continuar
parlant:

- Al meu país aquests
arbres estarien proscrits i
condemnats a mort. Com a
poc, els tindríem tancats en
un goulag allunyats de tot
contacte humà. Jo els
cremaria amb un
llançaflames i...

- Prou! Pari! Detingut per
instigació a l’arbricidi! –de no
sé on, va aparèixer l’ecòleg
Bízquez enremolinat com un
dimoni de Tasmània.

El reporter, menys
atabalat per la irrupció del
Bíquez del que cabria esperar,
va contestar amb aplom:

- Vostè és un home molt
nerviós. Respiri una mica que
té la cara vermella i encara és
ferirà. Només estava
explicant al seu camarada
nadiu que aquests xops són
uns arbres malignes i...

- Ah! –va exclamar el
Bízquez alleujat- Parlàveu dels
xops. Doncs si els voleu
fulminar, per mi endavant.
Ara els tinc un odi terrible
perquè atempten contra la
biodiversitat vegetal. M’he
adonat que cal varietat. Vull
salzes, freixes, oms, verns,
albs... Prou de pollancres i
deserts de gespa. Varietat,
varietat.

El Bízquez es va allunyar
remugant entre dents les
seves dèries i el reporter va
aprofitar el moment per
sentenciar:

- Segur que el pol·len
metzinós li ha afectat el
cervell. Ah! Quina troballa
Balaguer!

La consulta del 25 d’abril
a la nostra ciutat ha estat un
gran èxit de la democràcia.
La sobirania de Catalunya
s’ha de poder consultar en
pau i llibertat i així ha estat.

Des d’ERC de Balaguer
volem felicitar tota la
ciutadania de Balaguer per
acollir la consulta amb tota
normalitat, els 2704

Gràcies Balaguer Decideix
Secció Local d’ERC de Balaguer

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

ciutadans que han
expressat la seva opinió a les
urnes i, d’una manera molt
especial, els prop de 150
membres de la Plataforma
Balaguer Decideix que,
d’una manera altruista i
carregats d’il·lusió, hi han
dedicat hores i esforços
perquè la  jornada fos un
èxit.

Els detractors de la
iniciativa es queden
sense arguments:
Balaguer Decideix ha
demostrat que quan es
treballa per a una causa
justa es poden
aconseguir bons
resultats, tot i no
disposar de grans
pressupostos i dels
mitjans habituals en les
eleccions oficials. Cal,
doncs, que hi
reflexionin.
Felicitats Balaguer!
-----------------------------------------
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És curiós el concepte que
tenim sobre el seny i la facili-
tat amb què ens atrevim a
jutjar als qui en tenen i als qui
no. M’entristeix comprovar
com, a pesar de viure uns
temps de tanta tolerància i de
lo molt que presumim de
tots els nostres títols, conti-
nuem sense entendre la ment
humana.

Em fastigueja l’escassa
comprensió, per no dir nul·la,
que tenim envers els malalts
mentals. Potser perquè, a
pesar de la nostra gran
cultura, continuem sent
ignorants pel que respecta a
la ment humana, als perquès
i als coms. Al segle XXI encara
és tabú parlar de malalties
mentals. Em reitero, som
encara uns bebès ignorants.

Sóc estudiant d’auxiliar
d’infermeria. Estic fent les
meves pràctiques a l’hospital
sociosanitari de Balaguer
(que encara anomenem «El
Parador». Graciós, oi?).

De les 410 hores de
pràctiques que ens marca el
programa escolar, he tingut
el gran privilegi de compartir-
ne 48 (només) amb els
malalts mentals de la primera
planta de l’hospital i, per la
meva vergonya, he de dir que
jo era també del gran grup de
persones que no entenia les
malalties mentals. Sabíeu
que un dels factors
desencadenants d’aquests
tipus de malalties és
l’ambient on es
desenvolupen quan són
petits? I sabíeu que l’edat de
més risc per patir malalties
com l’esquizofrènia és

Dedicat als nois i noies de la primera planta del
centre sociosanitari de Balaguer
Desirée Solà i Brich

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

l’adolescència? Això em fa
reflexionar. No podem
canviar el factor genètic però
podem canviar el factor
ambiental, al menys a casa
nostra. Podem fer de la nostra
llar un lloc de refugi pels
nostres fills. Sempre he
pensat que la nostra tasca
com a pares és
tremendament important a
l’hora d’ajudar-los en el seu
desenvolupament com a
persones. Les estadístiques,
un cop més, ho confirmen.

Reconec que em va
sorprendre adonar-me de la
gran sensibilitat que molts
d’ells tenen. He vist com
tenen cura els uns dels altres.
Els que més ho entenen
saben que han de tenir cura
dels que no ho entenen tant i
accepten, voluntàriament, el
seu rol de germà gran. Saben
que ells són la seva família i
empatitzen els uns amb els
altres.

Però el que més em va
sorprendre va ser la pròpia
consciència envers la seva
malaltia. Saben que la
majoria d’ells mai podran
deixar la medicació ni la presó
en la qual viuen. Són
conscients, tristement, de
l’aversió i el rebuig que
provoquen a la societat i, més
tristement encara, als seus
familiars. No entenen, però,
per què els hi ha tocat a ells.
Volen cridar que no és just,
volen sortir i escapar però
saben que no poden. Estan
condemnats de per vida.

Alguns esperen cada
setmana que els vinguin a
buscar per compartir unes

hores amb la família i
sentir-se estimats, altres
saben que no vindrà
ningú. Però tant els uns
com els altres lluiten per
sobreviure. S’aferren a
l’esperança de que, algun
dia, potser, podran sortir i
viure una vida més o
menys «normal», encara
que sigui sota supervisió,
com aquells presos que
estan en llibertat
condicional.

No ho puc amagar.
M’he enamorat de tots
ells. No m’ho esperava.
No em pensava que
m’arribarien tant endins
del cor. No obstant, em
considero privilegiada per
haver tingut aquesta
experiència i haver pogut
entendre la seva malaltia
una mica més, però se
m’ha fet curt. M’he quedat
amb més gana. Gana per
compartir temps de jocs i
d’acudits amb ells. Gana
d’escoltar-los i d’estimar-
los. Gana de la seva
amistat sincera i del seu
riure.

M’agradaria donar-
los-hi les gràcies a tots ells
pel que m’han ensenyat:
a la Tresa, la Dora, el
Rolando, el Joan, l’Albert,
la Corín, el Benjamí, el
Josep, la Ma Àngels, el
Francesc, el Santi, el Pere,
la Montse, el Jaume...
Perdoneu-me els que
falten.

Va per tots vosaltres,
per haver-me ensenyat a
estimar-vos.
------------------------------------------

La plataforma ciutadana
Balaguer Decideix vol agrair
a tota la ciutadania que ha
participat en la consulta sobre
la independència del 25
d’abril amb el seu vot, en un
o altre sentit, refrendant així
que tenim el dret de decidir
sobre el futur del nostre país.

També agraïm als més de
150 voluntaris i voluntàries el
seu treball del darrers mesos.
Sense recursos, sense el
recolzament de les
administracions ni el
d’alguns partits. Sense
esperar res a canvi, ni càrrecs,
ni diners, ni poder, ni favors.
Ells han estat els
protagonistes anònims
d’aquesta consulta.

Pel que fa als resultats, no
entrarem aquí en una anàlisi
detallada. Només dir-vos, per
a qui li agradi de fer
comparacions, que caldria fer-
les sempre en relació al cens
que pot votar en qualsevol
altra elecció. Això es tradueix
en una participació del
22,47% del cens electoral de
Balaguer. A més, un 21,83%
del cens electoral ha votat a
favor de la independència.
Fixeu-vos també que els
partits mai no donen
percentatges de resultats
sobre el cens sinó sobre els
vots emesos.

Aquests, doncs, són
percentatges equiparables
als que va obtenir el partit que
governa a l’Ajuntament de
Balaguer a les darreres
eleccions municipals, o bé al
suport que va obtenir a
Balaguer el Tractat
Constitucional Europeu el
2005. Resultats que mai
ningú no ha deslegitimat.

Però més enllà dels resultats
hi ha dos aspectes més que
valorem positivament. El
primer és la experiència de
participació i d’organització
democràtica de base que ha
representat aquesta
experiència, només
equiparable a les experiències
transversals i unitàries de la
lluita antifranquista de la
transició. Probablement
algun dia els sociòlegs de
qualsevol lloc del món
estudiaran aquest fenomen
social insòlit.

L’altre aspecte és la
constatació, a banda de les
xifres concretes, que la opció
per que Catalunya disposi
d’un estat propi ha deixat de
ser definitivament una opció
minoritària i radical. És la
constatació d’un moviment
que seguirà endavant, encara
que no sapiguem
exactament de quina manera.
Hem estat només una gota
d’aigua d’aquesta tercera
onada sobiranista, però de
segur que hi haurà d’altres
onades. Grans o petites
onades, però constants i
persistents, perquè al darrera
hi ha l’oceà de tot un poble
que mai no renunciarà a tenir
un futur.

Ciutadanes i ciutadans de
Balaguer, potser ningú més
no us donarà les gràcies pel
vostre vot, però a partir d’ara,
quan passegeu per alguna
platja solitària, tanqueu els
ulls i escolteu la remor serena
de les onades a la sorra.
Potser hi reconeixereu la
vostra pròpia veu.

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

Onades
Plataforma Balaguer decideix

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

www.revistagroc.com
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L’Escola Municipal de
Música de Balaguer ha
celebrat durant tota
aquesta setmana la pri-
mera edició de la Setma-
na Musical. De dilluns a
dissabte els diferents pro-
fessors de les diferents
àrees instrumentals de
l’Escola han organitzat
una sèrie de tallers per als
alumnes, audicions esco-
lars a tots els centres edu-
catius de la ciutat, i con-
certs.

D’altra banda, i com a
cloenda d’aquesta prime-
ra Setmana Musical de
l’Escola de Música de
Balaguer, el passat dis-
sabte 24 d’abril, a partir de
les 7 de la tarda, i al Teatre
Municipal de Balaguer
l’Ampa de l’EMMB va or-
ganitzar un concert de

cloenda de la I Setmana
Musical amb la col·-
laboració de l’Escola Mu-
nicipal de Música de
Balaguer;  l’Institut Muni-
cipal de Progrés i Cultura
de Balaguer i també del
Consell Comarcal de La
Noguera.

El concert va anar a
càrrec de la Sant Andreu
Jazz Band, la big band més
jove d’Europa, amb una
mitjana d’edat de 14 anys,
presentant el treball
“Jazzing”.

L’Escola Municipal de Música
celebra la I Setmana Musical
amb audicions i concerts

Sant Andreu Jazz Band

La cloenda, va
celebrar-se al Teatre
amb el concert de la
Sant Andreu Jazz
Band

El dj balaguerí Josep M. Puig Alarcón

produeix el seu primer disc

Amb el nom comercial de
Kamàndula Project, Josep
M. Puig Alarcón ha tret al
mercat el seu primer disc
tecno house comercial ano-
menat “The sound of the
water”.

Josep Maria ha estat
sempre un dj de vanguàrdia,
innovador i dinàmic dins el
terreny del dance, i a les se-
ves espatlles es troben ja
més de 16 anys d’experièn-
cia recorrent infinitats de sa-
les i actuant amb els millors

djs dels país, com Dani
Connection amb el qual han
format Beat Management,
una empresa de serveis per
l’oci nocturn amb go-go’s,

Caràtula del seu primer disc “The sound of the water”

performance, dj nacionals i
internacionals... i un llarg
etcètera.

Josep M. Puig ha estat
entrevista per diferents mit-
jans del sector, com la revista
RDD Magazine i el programa
de ràdio It’s your time, produit
per Toni Peret.

Aquest nou i primer tre-
ball, està compost per una
intro molt potenta, amb la
qual es pot gaudir d’una
excel·lent barreja entre dos
temes. Els disc té dos talls,
un primer radio edit i un se-
gon instrumental i un a
cappella. El disc estarà pro-
perament a la venda al portal
beatport o a les botiqgues
especialitzades. Podeu trobar
més informació a
www.beatmanagement.es i a
www.kamandulaproject.com.

Josep M. Puig, conegut comercialment com
Kamandula project

El disc ha estat produit
amb el segell
discogràfic “Chispum
records” i properament
es posarà a la venda
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Anuncis breus classificats

MOTOR

-------------------------------------
VENC moto Bultaco, L-
31371, 155 cv. Raó telf:
635501842.
-------------------------------------

IMMOBLES

-------------------------------------
ES TRASPASSA bar a
Balaguer, en ple funcio-
nament, c/Doctor Fle-
ming, 37. Interessats tru-
car al: 629476013.
-------------------------------------
ES TRASPASSA pub a
Balaguer, llicència disco-
teca. Abstenir-se curio-
sos. Tel: 667476167.
-------------------------------------
VENC dúplex a l’Av. Paï-
sos Catalans, 150 m2, ter-
rassa, cuarto de 40 m2 al
costat. Vistes al riu. Opor-
tunitat única. Abstenir-se
curiosos. Interessats telf:
678954170-667476167.
-------------------------------------
ES LLOGA pis a Balaguer,
c/ Ramon Llull, 8, 4 hab.,
2 banys, solejat. Abstenir-
se curiosos i insolvents.
De particular a particular.
Telf: 652092918.
-------------------------------------
ES VEN pisos de nova
construcció de 2-3 habi-
tacions, a l’Av. Països
Catalans.Raó telèfon:
973446011.
-------------------------------------

VENDA/LLOGUER de
pàrkings tancats al c/
Jaume Balmes, 11. Raó
telèfons: 973446161-
629310479.
-------------------------------------
ES LLOGA apartament
a Camarasa, moblat,
foc a terra i vistes al
riu. Lloguer de pàrking
tancat al c/ Sant Diego
California (Balaguer).
Interessats trucar als
telèfons:  973447752-
639920281.
--------------------------------
ES TRASPASSA botiga
de plats cuinats “El
Rebost”, c/ Sanahuja,
29 de Balaguer. Raó:
600267006.
--------------------------------
LOCAL COMERCIAL es
l loga,  a  l ’Av inguda
Pere III, 200 m2. Preu:
650 euros al mes. Inte-
ressats trucar al telè-
fon: 973450407.
--------------------------------
ES LLOGUEN pàrkings a
l’edifici HP Sanahuja, 36.
Referència Cudós. Raó:
973450555 (demanar per
Montse).
-------------------------------------
TRASPASSO botiga de
roba a Balaguer per no
poder atendre. Preu a ne-
gociar. Possibilitat gène-
re estoc. Interessats tru-
car al: 973449432.
-------------------------------------

ES LLOGA xalet a la Pi-
neda (Salou), 4 hab., 2
banys, reformat. Capa-
citat per a sis perso-
nes, 300 m2 de jardí,
pàrking, jacuzzi. Total-
ment equipat. Raó telè-
fon:  650031586  (Cal
Davi).
--------------------------------
ES LLOGUEN pàrkings al
c/ Barcelona, 68 (de línia
i tancats). Telf: 676116396.
-------------------------------------
ES TRASPASSA bar-res-
taurant per jubilació.
Pàrquing, terrassa, men-
jador per a 60 persones.
Totalment equipat. En ple
funcionament i permisos
amb regla. Amb vivenda.
Informació al telèfon:
600381763.
-------------------------------------

VARIS

-------------------------------------
ES BUSCA baixista i ba-
teria “estil hard-rock”.
Trucar al 690189081.
-------------------------------------
VENDO nevera de butano
a buen precio (150 euros).
Llamar al 973450866.
-------------------------------------
SE VENDE vestido de pri-
mera comunión, en
perfecto estado, con
zapatos. Precio 140 euros.
Razón: 675979345.
-------------------------------------

COMPRO monedes, bit-
llets antics, postals, fotos,
llibres, publicacions, lli-
bres festa major i fira,
Grocs (100 primers núme-
ros)... Qualsevol cosa re-
lacionada amb la ciutat
de Balaguer. Raó telèfon:
676803205
-------------------------------------
VENC dos plats giradiscs,
model “Technics SL1200-
MK2 Quartz”. Raó telè-
fon: 973450672 (Xavier).
-------------------------------------

TREBALL

-------------------------------------
SOY chica que busca
trabajo como ayudante
de cocina, fregar platos
(hosteleria), trabajos del
hogar y escaleras. Razón:
667370005.
-------------------------------------
CONSTRUCCIONS Ger-
mans Vidal. Teulades,
banys, comunitats, gran-
jes, magatzems i refor-
mes en general. Econò-
mic! Raó: 973426180-
690921832.
-------------------------------------

ES PRECISA perruquera
amb experiència. Raó:
973445547-649068975.
-------------------------------------
GRUP D’AUTOMOCIÓ,
precisa comercial, amb
Batxillerat o FP, major de
21 anys. Interessats trucar
al 973443417 (preguntar
per Sr. Xavi).
-------------------------------------
SE OFRECE mujer para
trabajos de modista,
limpieza o ayudante de
cocina. Tel: 697219887.
Se ofrece hombre para
trabajos de construcción,
granja o campo, con
permiso de conducir. Tel:
697588987.
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
Per posar anuncis en
aquesta secció, demaneu
informació a les nostres
oficines situades al c/
Sant Lluís, 36-38 altell, al
telèfon 973448273 o bé,
consulteu la nostra  web:
www.revistagroc.com.
-------------------------------------

ES LLOGA

LOCAL COMERCIAL

a l�Avinguda Pere III, 200 m2.
Preu: 650 euros al mes.
Raó telèfon: 973450407.
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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

A MEDICS 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

De les 8 de la tarda del 29 d’abril a les 8 de la tarda del 6 de maig CLAVER

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

De les 8 de la tarda del 6 de maig a les 8 de la tarda del 13 de maig SALA

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

De les 8 de la tarda del 13 de maig a les 8 de la tarda del  20 de maig MARCH

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

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI

06.10 BARCELONA feiners

07.55 “ diari

18.58 “ diumenges

19.55 " diari

06.10 TÀRREGA feiners

07.10 " feiners

12.00 " feiners

15.00 " de dill. a div. feiners

18.58 " diumenges

19.30 " feiners

05.55 LLEIDA de dill. a div. feiners

06.55 " de dill. a div. feiners

07.45 " feiners

07.48 " feiners

07.55 " dim, dime, diven.

08.00 “ dill., dij., diven.

09.15 “ feiners

10.45 " diumenge

13.30 “ de dill. a div. feiners

13.59 “ feiners

15.18 “ de dill. a div. feiners

18.05 “ feiners

09.50 SEU D'UR-PUIGERDÀ feiners

16.35 “ diari

13.35 SOLSONA dill,dima,dij,div. feiners

09.50 PONTS diari

12.30 “ de dill. a div. feiners

13.35 “ de dill. a div. feiners

SORTIDES ARRIBADES

BALAGUER LLEIDA

06.20 (1) 06.49

08.00 08.30

09.50 10.19

12.25 12.54

14.16 14.46

16.00 16.29

18.30 18.59

19.25 19.55

Horari de trens

Horari d’autobusos

(1) Només circula de dilluns a divendres feiners.

(2) Tren directe entre Lleida i Balaguer.

BALAGUER LA POBLA

09.39 11.00

14.19 15.40

20.59 22.20

SORTIDES ARRIBADES

LLEIDA BALAGUER

05.50 (1)(2) 06.13

07.15 07.44

09.10 09.39

11.45 12.14

13.45 14.14

15.15 15.44

17.50 18.19

20.30 20.59

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI

16.35 PONTS diari

18.30 “ de dill. a div. feiners

19.50 “ de dill. a div. feiners

17.21 ESTERRI D'ÀNEU feiners

07.00 AGRAMUNT de dill. a div. feiners

13.17 “ feiners

18.30 “ feiners

18.58 “ diumenge

19.47 “ de dill. a div.

07.00 ÀGER feiners

09.48 “ feiners

14.00 “ feiners

17.00 “ dill., dima., dij.

11.05 LES Diari

18.05 “ Diari

SORT. LLEIDA-BALAGUER CALENDARI

09.10 feiners

09.15 diari

11.00 feiners

12.30 feiners

13.00 de dill. a div. feiners

15.00 de dill. a div. feiners

16.00 diari

16.45 feiners

18.30 de dill. a div. feiners

19.00 de dill. a div. feiners

20.01 de dill. a div. feiners

21.51 de dill. a div. feiners

LLEIDA LA POBLA

09.10 11.00

13.45 15.40

20.30 22.20
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