
1<<



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



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

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

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

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

GROC és una publicació plural i
independent. Els articles d’opinió
són exclusius dels seus autors que
GROC no fa necessàriament seus.
En defensa de la llibertat d’expressió
de la nostra societat, ens compro-
metem a acceptar les rèpliques que
els lectors estimin oportunes sempre
que es guardi el degut respecte que
mereixen persones i institucions.
TOTS el articles d’opinió hauran
d’estar signats, amb nom i cognoms,
i aniran acompanyats amb una còpia
del DNI del responsable de l’article i
un telèfon de contacte.

Els ajuntaments espanyols no podran endeutar-se a llarg
termini fins al 2012.  Així ho estableix el Decret Llei de
mesures antidèficit que aquest dilluns s’ha publicat al
Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). Aquesta prohibició forma
part del paquet de mesures que l’executiu de Zapatero està
posant en marxa per accelerar la reducció del dèficit públic.
En concret, el decret, estableix que les entitats locals no
podran acudir al crèdit públic o privat a llarg termini, en
qualsevol de les seves modalitats, per finançar les seves
inversions.

La norma estableix a més les destinacions preferents
que hauran de tenir els estalvis de les entitats locals derivats
de la reducció de despeses de personal en 2010 i 2011. Cal
tenir en compte que la reducció mitjana en un 5% dels salaris
dels empleats públics serà d’obligada aplicació a totes les
administracions, el que, segons el Govern, «suposarà un
important estalvi» per les comunitats autònomes i
corporacions locals a causa de l’important pes de l’ocupació
pública en les mateixes. Així, com a primera referència, el
Govern assenyala que els ajuntaments hauran de dedicar
aquests estalvis a sanejar els seus romanents negatius i, en
segon terme, a reduïr el seu nivell d’endeutament a llarg
termini. En tercer lloc, podran destinar aquests diners a
finançar inversions.

La norma entrava en vigor el passat dimarts 25 de maig,
i el dilluns 24, moltes administracions locals van haver de
signar préstecs a corre-cuita, per poder continuar i acabar
les obres iniciades. Però al cap de 24 hores van tornar a
haver-hi canvis. Aquesta nova Llei no s’aplicarà fins el 2011.
A tots ens fan ballar com els “tossuts”, ara a l’esquerra, ara
a ladreta, ara a l’esquerra, ara a la dreta...

La crisi als Ajuntaments

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

Sembla que alguna de les
fonts de la ciutat, per dir-ho
d’alguna manera política-
ment correcta, tenen sola-
ment una funció estètica o
decorativa. Si algun infant
després de jugar una esto-
na, per posar exemples d’in-
drets,  al parc de la Trans-

Què en penseu?... segre o a la placeta de Santa
Joaquima de Vedruna, es
troba assedegat no podrà fer
ús d’ambdues fonts perquè
d’elles no raja aigua. Desco-
nec la causa, però no tot-
hom va preparat amb ampo-
lletes o brics que continguin
algun líquid. No crec que si-
gui per motius de qualitat de
l’aigua. Si aquest fós el cas,
¿resulta molt costós prendre
les mesures d’higiene i po-
tabilització adequades? No

vull pensar en restriccions,
ja que enguany, sembla ser,
que d’aigua en tindran fins i
tot sobradament a la metrò-
poli barcelonina. Tampoc em
decanto per aquell costum
tan arrelat en la gent gran de
no deixar beure quan s’està
suat i acalorat. Sigui quina
sigui la raó, els infants, fu-
turs votants, us ho agraïran.

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

>>BALAGUER

Més de 60 gegants a la Trobada
Gegantera de Balaguer

Balaguer organitza una jornada
sobre els mercats no sedentaris
----------------------------------------------
>>COMARCA

La passarel·la del Congost, a punt
abans de  finals d’any 2010

Térmens celebra l’aniversari del
Casal del Jubilats de la població
----------------------------------------------
>>CULTURA

El Teatre acull un concert del Cor
de Cambra del Palau de la Música

El col·legi La Noguera rep el premi
educatiu Baldiri Reixac
----------------------------------------------
>>ESPORTS

El CTT Balaguer fitxa a la xinesa
Tingting Wang per 2 temporades

El Club Bàsquet Balaguer perd els
dos partits i baixa a  2a Catalana
----------------------------------------------
>>OCI

Els centres educatius de
secundària lliuren les orles

PORTADA

Descens de BTT
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Més de seixanta gegants a la Trobada
de Gegants i capgrossos de Balaguer

Més de sis-cents partici-
pants, components de més
de vint colles geganteres de
Catalunya, van participar el
passat diumenge 16 de
maig, a la Trobada de Ge-
gants i Capgrossos de
Balaguer organitzada per la
Colla Gegantera de Balaguer,
i que va comptar amb una
seixantena de gegants,
acompanyats dels grups de

grallers i capgrossos que van
amenitzar la festa que va ini-
ciar-se al matí a l’Avinguda
dels Països Catalans, pas-
sant fins a la Plaça del Mer-

La Cucafera de la colla Gegantera de Balaguer al capdavant

cadal. Tots els participants
van assistir a un dinar de ger-
manor, fi de festa, al pavelló
municipal del Molí de l’Es-
querrà.

Vora dos mil persones a
la Festa de la coca 2010

La Festa de la Coca va tan-
car amb un gran èxit de parti-
cipació tot i la presència de la
pluja. A les 7 en punt es va fer
el tradicional tall de coques
per part de les autoritats, i
acte seguit es va començar a
repartir la coca a tothom que
ja havia retirat el tiquet.

També es va servir el
còctel de fruites del Mercadal,
una beguda sense alcohol
molt apreciada per tots els
assistents.

El grup de percussió
balaguerí BandelPal varen
donar un toc de festa amb la
seva actuació. Seguidament,
va actuar Karoli, l’home roda
que va aconseguir que el
públic s’entusiasmés amb el
magnífic espectacle de circ.

En el VIIè Concurs de
coques de recapte es varen
presentar 18 coques , la més
bona feta per Rafel Aguilà, i
la més original, per  Marga-
rita Molins.

La Trobada va tenir lloc
el passat diumenge 16
de maig, a la capital de
la Noguera amb més de
600 participants

El passat 14 de maig
va començar el cicle de
xerrades que sota el títol
de “Anàlisi i reflexions
sobre la crisi econòmica
actual”, organitza el Cer-
cle de Promoció Econò-
mica i d’Iniciatives de
Balaguer i comarca.

Aquesta primera xer-
rada va anar a càrrec
d’Alberto Espelosín, di-
rector d’Anàlisi de
Ibercaja Gestión, amb la
presència d’unes 150 per-
sones una conferència

molt gratificant, pedagò-
gica i entenedora sobre la
situació econòmica mun-
dial.

La següent xerrada so-
bre “Economia actual i
reptes de futur. Situació
de Catalunya” a càrrec
d’Anabel Arador, de l’Àrea
de Coordinació i Desen-
volupament Institucional
del BBVA, es celebrarà
aquest 28 de maig a partir
de les 8 de tarda, a l’Ajun-
tament, mentre que la ter-
cera i última serà el pro-
per 4 de juny, a càrrec de
Juan Carlos Ureta, presi-
dent de RENTA 4, S.A. que
parlarà sobre “Les pers-
pectives de la borsa da-
vant la crisi econòmica”,
a la sala d’actes del Con-
sell Comarcal de la No-
guera.

Balaguer acull el cicle de

xerrades sobre economia del

Cercle de Promoció Econòmica

Alberto Espelosín durant la conferència

A la primera de les
xerrades sobre la crisi
econòmica mundial,
hi van assisitir unes
150 persones

Festa de la Coca 2010
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Balaguer lluita contra el tabac en la
celebració de la Setmana sense Fum

Balaguer s’adhereix a la
XI Setmana Sense Fum que
es celebra del 24 al 31 de
maig.

Un any més el CAP de
Balaguer, les regidories de
Salut, Esport i Joventut de
l’Ajuntament de Balaguer i
l’Oficina Jove de la Nogue-
ra, coordinen conjuntament
aquesta activitat, promogu-
da també des del Departa-
ment de Salut de la Genera-
litat de Catalunya, per
conscienciar a tota la pobla-
ció dels efectes nocius que
produeix el tabac en la nos-
tra salut,  amb l’eslògan
“Posa-hi data! Junts po-
dem”.Setmana sense fum a Balaguer

La Hermandad Rociera celebra
la Romeria amb la verge del Rocio

El passat diumenge va
tenir lloc a Balaguer i orga-
nitzat per la Hermandad
Rociera de la Noguera, la
quarta romeria portant la
verge del Rocio des de
Balaguer fins una torre situ-
ada al terme de Castelló de
Farfanya amb la participació
d’unes 500 persones. La pre-
sidenta de la Hermandad va
lliurar una placa d’agraïment
a Jesús Castaño i la seva
esposa,  propietaris de la tor-
re on s’organitza la festa.

Balaguer s’adhereix a la XI Setmana sense Fum que
s’està celebrant des del 24 al 31 de maig

Balaguer acull  el pro-
per 31 de maig, una jor-
nada de Mercats de ven-
da no Sedentària que
s’emmarca dins la progra-
mació del Mes del Co-
merç.

Està organitzat pel De-
partament d’Innovació,
Universitats i Empresa,
en col·laboració amb
l’Ajuntament de Barce-
lona, a través de l’Institut
Municipal de Mercats, la
Diputació de Barcelona i

amb el suport del Consell
de Cambres de Catalunya
que tindrà lloc del 17 de
maig al 22 de juny de 2010.

En aquesta jornada es
tractarà específicament la
funció dels mercats de
venda no sedentària
entesa com un focus
estratègic d’atracció
comercial que s’adequa a
les necessitats dels
consumidors i als nous
hàbits socials, al posicio-
nament actualment
d’aquesta modalitat de
venda mil·lenària, als
canvis normatius que
s’han produït recentment
i a les possibilitats de
promoció per adaptar-la
als nous hàbits de
compra en la nostra
actualitat.

Balaguer acollirà una Jornada

sobre els mercats de venda

no sedentària

Mercat setmanal a la plaça del Mercadal

La jornada es
celebrarà el proper 31
de maig, durant el
matí, a la Sala
d’Actes

Romeria de la Verge del Rocio
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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

Lliurats els tres lots d’oli sortejats
durant la passada edició de la Fira

La passada setmana va
tenir lloc el lliurament dels 3
lots d’oli que es varen sorte-
jar a l’estand de l’Associació
dels Molins de la Noguera,
dins l’espai d’alimentació
natural i artesana. A l’acte hi
van assistir el president de
l’associació, Gabriel Alsina,
el cap de l’oficina comarcal
del DAR, Ildefons Mateu, el
vicepresident executiu de
l’ImPIC, en Josep Ma Esco-
da i l’alcalde de Balaguer,
Miquel Aguilà.

Els agraciats varen ser
Beatriu Garcia, de Balaguer,
Pere Picoy, de Camarasa i
Remei Galceran, de La
Sentiu de Sió.Guanyadors dels lots d’oli

Alumnes africans de català coneixent
Balaguer amb una visita guiada

Una visita pel centre his-
tòric de Balaguer posa punt
i final als dos cursos bàsics
organitzats pel Consorci per
a la Normalització Lingüísti-
ca.

La plaça del Mercadal de
la capital de la Noguera va
ser el punt de partida de la
visita guiada. Els partici-
pants van visitar les Mura-
lles i l’església de Santa
Maria. Un cop als carrers del
barri antic, van visitar la
Reguereta, l’antic safareig
comunitari de la ciutat, i al-
guns carrers i places del cen-
tre històric, com la plaça del
Pou o el carrer d’Avall.

Aquesta visita guiada pel
centre històric de la capital
de la Noguera, doncs, va
posar punt i final als dos
cursos bàsics, un Bàsic 1 i
un Bàsic 2, amb alumnes
procendents del Senegal,
Gàmbia, Guinea Bissau,
Ghana i Nigèria, i organitzats
pel Servei Comarcal de Ca-
talà de la Noguera, en col·-

Organitzat per l’Assocació dels Molins d’Oli de la
Noguera entre els visitants al certamen

El passat dilluns 17 de
maig, al Reial Santuari del
Sant Crist de Balaguer, va
rebre l’hàbit de les Germa-
nes Pobres de Santa Cla-
ra, la postulant Gladys
Ticún.

Es va celebrar
l’Eucaristia presidida per
Mn. Pau Vidal, rector del
Santuari, que va dirigir
una bonica homilia.

Concelebraren per
Mn. Ramon Soler, Rector
de Balaguer, Mn.
Innocent G. de Andrés,

Mn. Jaume Ermengol i
Fra Gerardo Sarapura,
ofm.

Gladis va assistir
vestida amb el vestit de
núvia segons l’ús de la
cultura maia.

Acabada la celebració
de la Missa, en una breu i
senzilla cerimònia, es va
beneir l’hàbit i es va lliurar
a la nova novícia amb una
breu exhortació a seguir.

Ja vestida amb la
túnica de germana pobra,
va dipositar als peus de
Santa Clara les gales de
núvia.

Una dansa de
fraternitat, la Benedicció i
el cant del Regina Caeli,
van posar fi a l’acte
religiós al Santuari del
Sant Crist de la capital de
la Noguera.

La germana Gladys Ticún rep

l’hàbit de les germanes

Clarisses de Balaguer

Gladys Ticún entre les germanes Clarisses

L’Acte religiós va
estar presidit per Mn.
Pau Vidal, rector del
Santuari del Sant
Crist de Balaguer

Visita guiada per Balaguer

laboració amb l’Associació
Africana de Balaguer i Co-
marca, l’Ajuntament de
Balaguer i la Secretaria per a
la Immigració.

La visita va anar a càrrec
dels tècnics de l’Oficina de
Turisme de Balaguer, i les
explicacions d’una guia tu-
rística van permetre als alum-
nes africans de conèixer a
grans trets la història de la
ciutat de Balaguer, la ciutat

que actualment els acull.
Aquesta iniciativa ja fa

alguns anys que es duu a
terme i sempre ha tingut una
molt bona resposta per part
de l’alumnat dels diversos
cursos del Consorci de Nor-
malització Lingüística que
s’organitzen a la ciutat de
Balaguer, una bona oportu-
nitat per saber i conèixer part
de la història d’una manera
molt amena.
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Valoració positiva que dóna continuitat
al projecte solidari Àgape a Balaguer

La setmana passada
es va presentar el disseny
guanyador del logotip
commemoratiu de la ce-
lebració del 800 aniversa-
ri de la concessió del mer-
cat setmanal a Balaguer.

La guanyadora del dis-

seny, ha estat Ma Dolors
Martínez, una jove
dissenyadora balaguerina
que ha apostat per la cre-
ació d’un logo amb una
imatge molt representati-
va, la planta de la plaça
del Mercadal.

Ma Dolors Martínez autora del

logo dels 800 anys de mercat

Logo guanyador

Trobada dels participants a Àgape

Ja fa tres mesos que el
projecte Àgape, Aliments
Solidaris de la Noguera, es
va posar en marxa.

Sota aquest nom
s’apleguen aquelles entitats
que han unit el seu treball i
els seus recursos per
rendibilitzar-los al màxim,
amb l’objectiu de contribuïr
a pal·liar, d’una manera
eficient, i equitativa,
situacions de mancança en
l’alimentació de les famílies
que es troben en una
situació de necessitat
econòmica.

Les entitats van destacar
la tasca dels voluntaris que
atenen el local d’Àgape, així
com la bona disposició de
molts particulars i comerços
per aportar aliments de
forma regular, de manera
desinteressada.

Després de tres mesos des de que va iniciar-se el
projecte solidari, les entitats i institucions que hi
participen volen continuar amb Àgape
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Alumnes del Bonavista representen a
Lleida al certamen lectura en veu alta

El passat 4 de maig
l’alumna Idoia Agudo, com
a representant de C. Mitjà i
Jacint Gili com a represen-
tant de C. Superior es varen
presentar al VI  Certamen de
Lectura en Veu Alta que or-
ganitza Enciclopèdia Catala-
na.

Desprès de llegir un text
el veu alta en el
«Caixaforum» de Lleida,
aquests dos alumnes van
ser els guanyadors de les
seves categories, Grumets
Vermells i Grumets Verds,
per tant, van ser seleccionats
per anar a la final catalana,
que es celebrarà el proper 11
de juny.Alumnes del col·legi Bonavista

La Generalitat ret homenatge dels
supervivents de la lleva del Biberó-41

El passat diumenge 23
de maig la Generalitat i el
Memorial Democràtic se
sumaren a l’homenatge de
l’Associació de supervivents
de la Lleva del Biberó a les
víctimes de la Guerra Civil a
Camarasa.

El secretari de Relacions
Institucionals i Participació
i vicepresident del Memorial
Democràtic, Josep Vendrell,
va participar en la 29ena
trobada dels supervivents de
la Lleva del Biberó-41.

L’homenatge, que va
incloure una ofrena floral, es
va fer al cementiri de
Camarasa, on hi ha enterrats
uns 800 combatents de la

Els representants del centre escolar de Bellcaire
d’Urgell guanyen al certamen de les terres de Lleida

El Consorci del
Montsec i la comarca
aragonesa de la
Ribagorça signen el
conveni per a la
construcció de la
passarel·la que enguany
ja unirà les dues bandes
del congost del Siegué.

Quedaran connectats
250 quilòmetres de
senders que transcorren
pel Montsec de l’Estall i
pel Montsec d’Ares.

La passarel·la que ha
d’unir les dues riberes de
la Noguera Ribagorçana,
al congost del Siegué, a
l’embassament de
Canelles, a través dels

municipis d’Àger  i el de
Viacamp, podria entrar en
servei abans d’acabar
aquest any. A finals de
l’estiu es preveu que quedi
instal·lada la passarel·la i,
posteriorment, es tre-
ballarà per a l’adequació
dels accessos a cada
banda.

La passarel·la
peatonal tindrà 36 metres
de llargada i 1,5 d’ample,
amb l’habilitació d’uns
accessos a cada banda.

El cost de l’actuació
serà de 706.000 euros, que
aportarà el Ministeri de
Medi Ambient,
responsable de les obres.
A més de donar
continuïtat al camí
d’accés des de Montfalcó
fins el congost de Mont-
Rebei, el nou pas donarà
unitat als 250 quilòmetres
de senders que es
despleguen en les dues
bandes del riu.

La passarel·la del Congost de

Montrebei podria estar

acabada aquest any 2010

Signatura del conveni per la nova passarel·la

La passarel·la tindrà
36 metres de llargada
i 1,5 metres d’aplada
per unir les dues
bandes del Congost

Supervivents de la Lleva del Biberó a Camarasa

Guerra Civil.
Hi van participar també

el president de l’associació,
Pere Godall, l’alcalde de

Camarasa, Josep Vendrell, i
el president del Consell
Comarcal de la Noguera,
Vicenç Font.
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La Generalitat lliurarà el títol “Mestre
Artesà Alimentari” a dos noguerencs

El passat diumenge
18 de maig un grup de 20
persones dels pobles de
Les Avellanes, Tartareu,
Vilanova de la Sal, Os de
Balaguer i Balaguer van
realitzar una sortida per
descobrir i valorar la ri-
quesa natural i paisatgís-
tica que té la nostra terra.

Es va fer un itinerari
circular a partir de la font
de les Bagasses, Central
de Terradets, panoràmica
del Pallars Jussà, barranc
del Bosc, roca Regina,
pont d’Àger, forat de l’Or,
entre molts altres indrets
que són de gran d’interès
per visitar.

Sortida per conèixer la riquesa

natural de la nostra terra

Els participants en aquesta sortida

El Departament d’Agri-
cultura, Alimentació i Acció
Rural ha atorgat el Diploma
de Mestre Artesà Alimenta-
ri a 26 persones.

El conseller Joaquim
Llena presidirà l’acte de
lliurament el proper 18
d’octubre en el marc de la
tercera edició de Tàstum,
Fòrum Agroalimentari de
Catalunya, i que enguany se
centrarà en les xarxes de
proximitat i en la venda
directa.

Dos d’aquestes 26
persones són de la comarca
de la Noguera: Pura Canes
Gou, mestra artesana
cansaladera-xarcutera de
Vilanova de l’Aguda, i
Ramon Llurba Franch,
mestre artesà pastisser de
Bellcaire d’Urgell, dos
premiats a la Noguera.

Pura Canes, cansaladera-xarcutera de Vilanova de
l’Aguda, i Ramon Llurba, artesà pastisser de
Bellcaire, els dos representants de la Noguera

Ramon Llurba de Bellcaire va estar premiat
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Térmens celebra la Diada de la Gent
Gran i l’aniversari de la llar de jubilats

Térmens va celebrar la
Diada de la Gent Gran i tam-
bé el 21è aniversari de la fun-
dació de la Llar de Pensio-
nistes i Jubilats Sant
Sebastià.

Els actes programats
van començar amb la cele-
bració d’una missa cantada
per la Coral de l’Ateneu de
Térmens, i d’un dinar al
poliesportiu, amb 360 assis-

tents, on es va fer el lliura-
ment de plaques comme-
moratives als nascuts l’any
1930, 23 persones . La jorna-
da es va cloure amb ball

Diada de la Gent Gran de Térmens

amenitzat pel quartet “Stres
Ban”.

La jornada va comptar
amb la presència de les au-
toritats locals i comarcals.

Conveni de col·laboració
amb protecció civil

El secretari general del
Departament d’Interior, Re-
lacions Institucionals i Par-
ticipació de la Generalitat de
Catalunya, Joan Boada, i el
president del Consell Co-
marcal de la Noguera,
Vicent Font, van signar el
passat dia 13 de maig un
conveni de col·laboració en
matèria de protecció civil als
municipis de la comarca.

L’objecte del conveni és
crear una infrastructura

bàsica de protecció civil dins
l’organització del Consell
Comarcal i per donar suport
als ajuntaments en la
realització de les seves
funcions en protecció civil.

El desplegament del
conveni suposarà que el
Consell Comarcal promourà
la planificació de la protecció
civil i la prevenció dels riscos
en tots els municipis de la
Noguera, així donant una
major protecció.

Els actes van comptar
amb la participació de
360 assistents i de les
autoritats locals i
comarcals

El dia 12 de maig va
tenir lloc la junta
executiva del Consorci
Grup d’Acció Local
Noguera-Segrià Nord, en
la qual es van aprovar els
ajuts del programa
Leader corresponents a la
convocatòria  de l’any
2010.

En aquesta convoca-
tòria, van fer la sol·licitud
de l’ajut 21 empreses
privades i 3 ajuntaments.
Les ajudes Leader són
ajudes que es regeixen pel

principi de concurrència
competitiva i els expe-
dients es valoren en
funció de criteris com, els
llocs de treball que es
generen, la creació i
ampliació d’empreses en
poblacions petites i la
viabilitat del projecte
empresarial.  Segons
aquests barems un total
de 16 empreses privades i
2 ajuntaments del territori
del GAL Noguera-Segrià
Nord han estat els
beneficiaris dels
848.194,36 e que s’han
atorgat. L’import dels ajuts
a les empreses ha suposat
entre el 35% i el 25% de
les inversions que
aquests agents econò-
mics preveuen fer, que en
total sumen a prop de 2
milions d’euros.

Ajuts per a 16 empreses i 2

ajuntaments del Grup d’Acció

local Noguera-Segrià Nord

Consell Comarcal de la Noguera

La inversió prevista
per aquests agents
econòmics en tots els
projectes és de vora 2
milions d’euros

Signatura del conveni
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Balaguer celebrarà el 577è aniversari
de la mort del Comte Jaume d’Urgell

Els propers dies 5 i 6 de
juny, Acció Cultural Jaume
d’Urgell organitza el 577è
aniversari de la mort del
Comte Jaume d’Urgell. El
dissabte 5 de juny i a la Sala
d’Actes del Consell Comar-
cal de la Noguera hi haurà la
conferència “Jaume d’Urgell
i el seu temps”, a càrrec de
l’historiador Francesc
Rodríguez Bernel, a partir de
les 8 del vespre.

El diumenge 6 de juny i
després de la Missa d’11 a
Sant Domènec es farà l’Ofre-
na Floral al monument del
Comte i un concert amb l’Or-
questra de Cambra de la No-
guera.Monument del Comte Jaume d’Urgell

El Cor de Cambra del Palau de la
Música actuarà al Teatre Municipal

El proper diumenge 6 de
juny, a partir de les 7 de la tar-
da, el Teatre Municipal acolli-
rà el concert “De l’Opera al
musical”, a càrrec del Cor de
Cambra del Palau de la Músi-
ca. Aquest ens proposa un
viatge pel món de l’òpera a
través d’alguns dels cors més
populars i representatius,
passant per l’opereta viene-
sa i la sarsuela, fins arribar al
gènere del musical i a la mú-
sica pop de la mà d’autors
molt coneguts.

Amb diferents actes organitzats per Acció Cultural
Jaume d’Urgell els propers dies 5 i 6 de juny

Amb el títol “La mis-
sió arqueològica del 1907
als Pirineus”, l’Obra So-
cial «la Caixa», en col·-
laboració amb la Funda-
ció Institut Amatller d’Art
Hispànic i l’Ajuntament
de Balaguer, presenta al
Museu de Balaguer, una
selecció de setanta-una
fotografies inèdites de
l’expedició enviada a la
Vall d’Aran i a l’Alta
Ribagorça per l’Institut
d’Estudis Catalans.

La mostra aplega tota
la informació coneguda
d’aquest important esde-
veniment, dirigit per
Josep Puig i Cadafalch,
que constitueix una de les
fites cabdals en la presa
de consciència de la im-
portància del patrimoni
històric, artístic i cultural
de Catalunya.

S’hi presenten també
en aquesta mostra, els
dos quaderns de notes i
dibuixos de Puig i
Cadafalch i els apunts que
Mn. Gudiol va prendre per
redactar una memòria
dels objectes artístics.

La mostra es podrà
visitar al Museu de
Balaguer des del 25 de
maig al 24 de juny de 2010,
ambdós inclosos.

“La missió arqueològica del

1907 als Pirineus”, mostra

fotogràfica al Museu

Mostra fotogràfica al Museu

La mostra es pot
veure al Museu de
Balaguer des del 25
de maig fins el proper
24 de juny

Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana
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Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 973 448 332

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER
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Mòbil 617 917 841

BALAGUER

L’escriptor Josep Vallverdú participa en
el projecte educatiu “Balaguer llegeix”

L’escriptor Josep
Vallverdú va reunir-se amb
l’alcalde de Balaguer, Miquel
Aguilà , en el decurs de la
seva participació en el pro-
jecte educatiu «Balaguer lle-
geix» organitzat pel Servei
Educatiu de la Noguera i on
hi figuren quatre llibres
d’aquest autor.

L’alcalde Miquel Aguilà li
va lliurar un bonic quadre de
l’harpia, un símbol de la ciu-
tat.

El passat divendres va
fer una xerrada amb
alumnes dels diferents
centres educatius de la ciutat
de Balaguer, que han llegit
la seva obra.Josep Vallverdú durant la seva visita

La jove escriptora Laura Bernis,
presenta la seva obra a Balaguer

La jove escriptora lleida-
tana Laura Bernis, que amb
tant sols 16 anys ja ha publi-
cat dos llibres, “Les històri-
es de Labepra” i “Les històri-
es de Labepra i l’Espasa Ne-
gra”, un llibre d’aventures
pensat per a nens  i nenes
d’entre 8 i 12 anys.

La jove escriptora, estu-
diant de quart d’ESO de
l’IES Ronda presentarà el
seu segon llibre presentat
aquesta primavera, el proper
dia 29 de maig a la sala d’ac-
tes de l’Ajuntament a les 18
hores.

Bernis va presentar el
seu llibre el passat 7 d’abril a
la sala 1 del Teatre de l’Es-

Va reunir-se amb l’alcalde, Miquel Aguilà i va fer
una xerrada als alumnes dels centres educatius

L’escola La Noguera
de Balaguer ha estat
guardonada amb un dels
catorze «Premis Baldiri
Reixac a les Escoles» que
atorga la Fundació Lluís
Carulla en tot l’àmbit
català. El jurat premia la
qualitat global, en llengua
i continguts quant a la
catalanitat, concretada en
un projecte educatiu i
lingüístic que s’estigui
aplicant i que assoleixi un
ús elevat de la llengua
entre l’alumnat i el
professorat, tant en
l’activitat acadèmica com
en la comunicació
informal. Es valora

igualment l’activitat
educativa en referència a
la identitat que, a més de
la llengua i cultura
pròpies, manifesti
voluntat integradora en el
marc d’una societat
democràtica.

El treball presentat en
aquesta edició dels
Premis Baldiri Reixac ha
estat el resultat d’una
anàlisi detallada de la
trajectòria de l’escola La
Noguera des de l’any de
la seva creació, el 1972,
fins a l’actualitat. El
contingut del mateix gira
a l’entorn de la tasca
realitzada en matèria
d’immersió i de
normalització de la
llengua catalana i com
aquest fet ha incidit molt
positivament en l’entorn
social més proper de la
pròpia escola i en la
població de Balaguer en
general.

L’escola La Noguera

guanyadora d’un dels premis

Baldiri Reixac a les escoles

Escola La Noguera

Un prestigiós premi
que valora l’activitat
educativa en
referència a
l’identitat

Les dues obres d’aquesta jove escriptora

corxador de Lleida, amb un
nombrós públic infantil, que
amb tant sols dos anys des
de la seva primera presenta-

ció, ja s’han convertit en fans
d’aquesta escriptora que té
un gran talent i un gran fu-
tur.
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La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres

Joan Solà, nascut a
Bell-lloc d’Urgell, és
catedràtic de Llengua
Catalana de la Universitat
de Barcelona i un dels
lingüistes més respectats
del país. Ha bolcat la seva
passió per la llengua i pel
país en prop d’un miler
d’articles de premsa. Peces
breus, majoritàriament
publicades al diari Avui en
la secció «Parlem-ne», es
caracterit-zen per la ironia,
la rotunditat, la complicitat
amb el lector i la facilitat
en la transmissió de
coneixements. En els
articles recollits en aquest
volum, escrits entre 1998 i
2008, ofereix lliçons de
gramàtica i reflexiona
sobre una etimologia amb
la mateixa senzillesa i
precisió que opina sobre
un aspecte polític o
comenta un llibre.

Plantem cara

Autor: Joan Solà

Gènere: Llengua

Tres dones fortes

Autor: Marie NDiaye

Gènere: Novel·la

El vent!

Autor: Peter Schössow

Gènere: + 4 anys

Marie Ndiaye és una
escriptora francesa
d’origen senegalès. En la
seva novel·la “Tres dones
fortes” narra tres històries
d’exili entre l’Àfrica i
França. Exili, immigració
il·legal, el llaç entre
l’Àfrica i França, amor i
desamor entre pares i fills
i, sobretot, fortalesa
femenina són els temes
presents en les tres
històries que composen
aquesta novel·la. Tres
protagonistes: la Norah,
la Fanta i la Khandy
Demba, tres peripècies
vitals que comparteixen
part de les experiències
biogràfiques de l’autora.

Marie Ndiaye (Pithi-
viers, 1967) és la primera
escriptora negra a gua-
nyar el premi Goncourt, el
més prestigiós de les
lletres franceses.

De fet, l’home només
volia anar a passejar per la
platja. El vent bufava fort,
molt fort. L’home s’enlairà
fins al núvols i aleshores
va descobrir que podia
volar cap a la dreta, cap a
l’esquerra, amunt i avall...
com els ocells.

Qui no ha somiat mai
poder volar? Ara en teniu
l’oportunitat! Deixeu-vos
endur per les magnífiques
il·lustracions de Schössow
i voleu, voleu.... somieu!.

Aquest àlbum il·lustrat
ens demostra clarament
que amb unes bones
il·lustracions i un argu-
ment ben original, no calen
les paraules, per poder
explicar una història. Un
llibre en principi dirigit als
infants, però que és capaç
de sorprendre i cridar
l’atenció fins i tot també
dels adults.

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

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

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

Indesinenter
lo gosset

Si sabessis com m’agrada que passegis el
gosset,
cada dia de matí i al migdia i al capvespre
i fins i tot a les nits, que no siguin llunes plenes
i així no et cal mirar prim
si has deixat la bossa a casa
per plegar amb les mans i els dits
el que es queda a les voreres,
del bell husky, fox terrier, gos d’atura o bé mastí.

Si sabessis com m’agrada a l’hivern com a l’estiu,
abrigadet si fa fred, ben cofat i vestit viu,
fet a mida i de colors, folgadet a l’entrecuix,
per aixecar la poteta, si sabessis com m’agrada,
-ell pobret, també hi té dret-
arbre, mata i cantonada,
li agrada ruixadet.

Si sabessis com m’agraden, animalons tan fidels,
tan dòcils, intel·ligents,
companys d’homes i de dones,
de qualsevulla les races,
-menys quan se’ls creuen els cables-
i mosseguen a matar.
Si sabessis com m’agraden…
I com em fas vomitar
quan deixes la merda a l’aire,
perquè ja la plegaran… perquè ja s’assecarà.

Moralitat: No siguis tan gran marrà.



14>> E S P O R T S

V. X. ADSUAR

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

Mercedes-Benz

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

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

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

El Barça campió final del Campionat
infantil de Catalunya de bàsquet

El Pavelló poliesportiu de
Balaguer ha acollit aquest
cap de setmana la fase final
del Campionat de Catalunya
de categoria infantil mascu-
lí de nivell A-1.

Maristes Ademar, FC.
Barcelona A, Joventut de
Badalona, i Lab. Nupel - Sant
Josep s’han disputat el
campionat de Catalunya de
la present temporada 2009-
2010.

L’equip del F.C.
Barcelona va guanyar a la
final al Joventut de
Badalona, mentre que el
Sant Josep va quedar tercer
al vèncer al maristes en la
final de consolació.Un moment de la final entre Barça i Joventut

El Balaguer perd el segon partit per la
permanència i baixa a 2a Catalana
BÀSQUET>> Últim partit
del Salud Automoció
Balaguer que es despedeix
de 1a Catalana desprès de
perdre per 6 punts de dife-
rència, al segon partit per la
permanència, davant el C.B.
Onyar.

Just començar el partit
ja es va veure que el Balaguer
hauria de treballar de valent
si volia emportar-se la
victòria contra un Onyar, que
sap molt bé al que juga.
Bones pilotes interiors i
bones penetracions cap a
cistella, eren les armes a
frenar per un Balaguer, que
tot i no estar malament en
defensa, no acabava de

BÀSQUET>> Els blaugrana van vèncer a la final,
jugada al pavelló de Balaguer, al Badalona

El Cristec Balaguer
perd a la pista de
l’Esparreguera, per 6 gols
a 2. Els balaguerins, als
que s’està fent força llarg
el final de temporada,
cauen per un marge
excessiu front un rival
molt tancat al darrera però
efectiu en la definició. Els
locals van aprofitar les
errades defensives dels
de Balaguer per avançar-
se de seguida en el
marcador (1-0, min. 2). El
Cristec, minvat d’efectius
per la lesió fortuïta de
Xolo i Tarroja en els
primers instants
d’encontre, va reaccionar

tancant el rival en la seva
àrea, però no va ser fins al
minut 14 que Raül va
tornar a ficar taules en el
marcador (1-1). Els de la
capital de La Noguera
semblaven decidits a
donar la volta al marcador,
van enviar fins a dues
pilotes als pals, però de
nou les imprecisions del
Cristec donarien aire a un
Esparreguera que va
aprofitar dos regals
defensius per marxar al
descans amb l’avantatge
de 3 a 1. La situació no va
millorar pels balaguerins
al segon període, ja que
un nou gol d’inici de
l’Esparraguera semblava
sentenciar l’encontre. Els
de casa, que es jugaven el
descens, van tancar-se
encara més, facilitant un
festival de xuts del Cristec
que topaven una i altra
vegada contra els
defensors locals.

El Cristec Balaguer de Futbol

Sala, perd 6-2 a la pista de

l’Esparreguera

Cristec

FUTBOL SALA>> Els
balaguerins cauen per
6-2 a la pista de
l’Esparreguera al final
de temporada

El Club Bàsquet Balaguer baixa a 2a Catalana

trobar el seu joc en atac.  El
partit tot i estar molt igualat
sempre va anar per davant
en el marcador l’equip

visitant. L’últim quart va ser
a cara i creu, on al final els
gironins es van acabar
imposant-se en el marcador.
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El Club Futbol
Balaguer organitza una
nova edició del Tecni
Camp dels Pirineus de
Futbol i Bàsquet, a la po-
blació de Rialp, del diu-
menge, 27 de juny al dis-
sabte, 3 de juliol.

El Campus estarà di-
rigit per Juanjo Tenorio, i
comptarà com a coordi-
nadors amb l’entrenador
de l’Escola de Futbol base
del club, Dani Valls i amb
l’entrenador de Bàsquet,
Francesc Almira.

Els principals objec-
tius del campus destinat
a nois i noies d’edats
compreses entre els 8 i els
15 anys són el desenvolu-
par i perfeccionar els fo-
naments tècnics i tàctics
del joc, tant col·lectius
com individuals i el treball
d’entrenament personalit-
zat per edats i nivells.

Els participants
estaran en estada de
pensió completa a l’Hotel
Comtes de Pallars i
utilitzaran les instal·la-
cions del camp de futbol
de gespa natural de Rialp
i la seva pista de bàsquet
de la localitat. A part
d’entrenar a futbol i
bàsquet, fan altres
activitats paral·leles per
tots els assistents en
aquest campus.

El Club Futbol Balaguer

organitza un nou Campus

d’Estiu de futbol i bàsquet

Participants al campus de l’any passat

FUTBOL/BÀSQUET>>
Es realitza un any més
a la població de Rialp
del 27 de juny al 3 de
juliol

Els nedadors balaguerins amb bons
resultats al Trofeu de Sant Isidre

Bons resultats del CEN
Balaguer en el Trofeu de Sant
Isidre de natació realitzat
aquest cap de setmana pas-
sat a la piscina de CN
Cervera aconseguint 9 me-
dalles d’or, dos d’argent i
una de bronze.

Els resultats més
destacats són  en categoria
aleví  femení la medalla d’or
de la Núria Ortiz en els 100

metres esquena, en aleví
masculí  també primer en
Pere Barbosa en els 100 i 200
esquena en Nil Profitós en
els 100 i 200 braça i l’Arnau

Gracia en els 100 lliures i
argent en els 100 esquena,
en Marc Camarasa argent i
bronze  en els 200 lliures i
200 braça respectivament.

NATACIÓ>> Els
balaguerins del CEN van
aconseguir un total de 9
medalles d’or, dos
d’argent i una de bronze

5 jugadores del femení de Futbol Sala
de La Sentiu, a la Selecció de Lleida

FUTBOL SALA>> Després d’una bona tempo-
rada realitzada a primera divisió femenina (grup 3)
quedant en quarta posició, l’equip femení del Fut-
bol Sala La Sentiu, gràcies a la dedicació i  l’esforç
de tot l’equip durant tota aquesta temporada, les
jugadores Sílvia López, Roser Orteu, Anabel
Pacheco, Marta Nogueira i Marina Baldomà han
estat convocades per la Selecció de Lleida.

Després d’uns entrenaments realitzats a
Tàrrega i Guissona durant el mes de maig, el diu-
menge 30 de maig a les 18.30h, i al pavelló d’es-
ports de Guissona, es disputarà el partit de la se-
lecció de Lleida front la selecció Catalana sub-18.

Jugadores seleccionades

Nedadors del CEN Balaguer
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L’Associació Piragüista de Balaguer
neteja el pantà de Sant Llorenç

El passat dia 17d’abril, un
grup de palistes de l’Associ-
ació Piragüista de Balaguer
es van arremangar de valent
per fer neteja al pantà de
Sant Llorenç.

Tothom era conscient de
la presència de deixalles però
la quantitat va sorprendre
tots els voluntaris. Es van
recollir des d’ampolles de
plàstic i vidre, llaunes
variades, garrafes o
xancletes, fins als estris més
increïbles: un tractor de
joguina, una cadira, una
regadora o 2 neveres de
càmping. Es demana que els
usuaris del pantà no el facin
servir d’abocador.Palistes de l’Associació Piraguista

Pasqual Canals guanya la prova de

l’Open d’Espanya de descens a Tartareu

BTT>> Pasqual Canals va
ser el guanyador de la prova
puntuable per a l’Open d’Es-
panya de descens de BTT,
disputada el passat diumen-
ge a la localitat noguerenca
de Tartareu, que va reunir
centenars d’espectadors per
gaudir d’una matinal espor-
tiva de primera magnitud.

En la prova de Tartareu
hi van participar un total de
268 corredors entre totes les
categories, èlit, fèmines, jú-
nior i sub-23.

La prova de BTT de Tar-
tareu era la segona del cam-
pionat d’Espanya i la prime-
ra de la Copa Catalana de
Descens.

La bona climatologia i la
calor van fer del circuit una
pilota seca, amb molta pe-
dra i pols que va dificultar la
prova.

Pasqual Canals va gua-
nyar la prova amb 5 segons
d’avantatge sobre Bernat
Guàrdia, segon classificat,
seguit de Ivan Oulego, dos

PIRAGÜÏSME>> Denuncien la quantitat d’estris i
porqueria i demanen consciència als usuaris

El passat cap de set-
mana es van disputar dos
de les triatlons de llarga
distància de més renom
de l’estat, com són la
Triatló de Banyoles que
era Campionat de
Catalunya de la distància
i el triatló d’Elx (Alacant).

Les proves consistien
en recórrer 1900 metres
nedant, 80 quilòmetres en
bicicleta de carretera i una
mitja marató a peu.

A la triatló de
Banyoles ha participat

Eduard Barceló del Club
Pedala.cat de Balaguer,
amb una excel·lent 24a
posició d’entre els 600
participants a la prova,
demostrant que comença
a agafar la forma, en plena
preparació per a l’Ironman
d’Embrun, que està
considerada com una de
les curses atlètiques més
dures del món.

A la triatló d’Elx va
participar-hi en Pere
Pérez, també del
Pedala.cat, acabant a la
posició 590 d’entre 1.200
participants, també en
plena preparació per a
l’Ironman de Niça
(França).

Com  sempre, uns
bons resultats pels atletes
del club balaguerí,
Pedala.cat.

Bon paper dels atletes del

Pedala.cat a la triatló de

Banyoles i a la d’Elx

Atletes del Pedala.cat a Banyoles i Elx

TRIATLÓ>> Els atle-
tes del Pedala.cat
participaren a la
triatló de Banyoles i a
la d’Elx

Descens de BTT a Tartareu

vells coneguts del públic de
Tartareu, i van conformar el
podi de la prova.

Ivan Oulego continua
com a líder provisional del
campionat d’Espanya, des-
prés d’haver guanyat la pri-
mera prova a la Vall d’Uxó.

Ara, l’Open d’Espanya es
pren unes vacances  i no tor-
narà fins el proper mes de
setembre que es celebrarà la
tercera prova puntuable a la
població malacitana de

Nerja.
Els participants van des-

tacar un any més, la
professionalitat i la gran or-
ganització d’aquesta prova
de descens de BTT que des
de fa anys es celebra a la
població noguerenca de Tar-
tareu, estant plenament con-
solidada dins del circuit de
proves de l’Open d’Espanya.
També el públic assistent,
destaca la bona conducta de
tota la prova.
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El Club Tennis Taula Balaguer fitxa a
Tingting Wang per dues temporades

El Club Tennis Taula
Balaguer ha fitxat la jugado-
ra xinesa de tennis taula
Tingting Wang, provinent del
Club Tennis Taula Vic, per a
formar part del seu equip de
Superdivisió, el Balaguer
Villart Logístic, per a la pro-
pera temporada 2010/2011.

La jugadora Tingting
Wang s’ha compromès per
dues temporades amb el
club balaguerí, després
d’haver jugat durant cinc
temporades, des que va
arribar de Xina, amb l’equip
vigatà del Fotoprix Vic, amb
qui va quedar sots-campió
de la lliga de Superdivisió en
la darrera temporada.

Tingting Wang és
actualment la jugadora
número 1 del rànquing
absolut a Espanya, i laCTT Balaguer

TENNIS TAULA>> La jugadora de 25 anys ocupa el
número 1 del ranking espanyol i està considerada la
millor jugadora de la lliga espanyola

flamant campiona de la
darrera edició de l’Open
Internacional de Vic, el
torneig internacional més
reconegut de l’estat
espanyol.

Precisament, a l’incorpo-
rar-se a l’equip balaguerí,
Tingting Wang farà equip
amb la veterana jugadora
balaguerina Yan Lan Li, que
és la jugadora que,

històricament, ha guanyat
més cops aquesta
prestigiosa competició.

Tingting Wang és
probablement la que hom
pot considerar, avui per avui,
la millor jugadora
d’Espanya, i amb un llarg
recorregut esportiu per
endavant, atès a la seva curta
edat, ja què que només té 25
anys.

Tingting Wang, nova jugadora del CTT Balaguer
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Una nova edició de les 24 Hores de
Bàsquet els propers 5 i 6 de juny

El proper cap de setma-
na del 5 i 6 de juny, el pavelló
municipal del Poliesportiu
acollirà una nova edició de
les populars 24 Hores de
Bàsquet Ciutat de Balaguer.

El dissabte durant el dia
es jugaran els partits dels
equips escolars, mentre que
el campionat sènior comen-
çarà a partir de les 22 hores i
es jugaran durant tota la nit
i ben entrada la matinada. La
bona participació d’aquesta
popular festa del bàsquet, fa
que es repeteixi any rera any.

La final sènior de les 24
hores de bàsquet 2010, està
prevista pel diumenge  6 de
juny a la tarda.24 Hores de Bàsquet

Robert Martínez salva al Wigan en la
seva primera temporada a la Premier

FUTBOL>>El balaguerí
Robert Martínez ha tancat la
seva primera temporada
com a entrenador de la
Premier League, salvant del
descens al Wigan, en una
complicada temporada, ja
que el mister balaguerí, va
agafar un equip confeccio-

BÀSQUET>> La final de les 24 Hores de Bàsquet
sènior es disputarà diumenge 6 de juny a la tarda

Robert Martínez a les instal·lacions del Wigan Athletic

nat a l’inici de la
pretemporada, i que comp-
tava amb importants baixes.
Tot i això, el Wigan va vèn-
cer a equips com el
Liverpool, Chelsea, Arsebal i
Aston Vila.

Robert Martínez, que ha
passat uns dies a Balaguer,

iniciarà la seva segona tem-
porada com a entrenador del
Wigan, amb molta il·lusió i
amb l’objectiu d’aconseguir
una posició millor en la tau-
la classficatòria d’una de les
lligues més importants del
món com és la Premier, de
cara als propers mesos.

Aquest divendres 28
de maig, es celebra la Di-
ada Olímpica de secun-
dària en la que nois i no-
ies del primer cicle de se-
cundària dels diferents
centres educatius de la
capital de la Noguera, es
reuneixen a les instal·-
lacions esportives muni-

cipals durant tot un dia
per tal de competir i cele-
brar una trobada on es
conjunten diversos es-
ports olímpics: futbol,
bàsquet, handbol, tennis,
rítmica, etc. La Diada està
organitzada pel Servei
Educatiu de la Noguera i
la regidoria d’Esports.

El 28 de maig es celebra una

nova Diada Olímpica escolar

Diada Olímpica
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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: Culgròs i

família
Inyaqui Olarte Vives
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anava caminant per la
vorera i, en arribar a la
cantonada, em vaig disposar
a creuar pel pas de zebra.
Doncs no vaig poder, hi
havia travessat un magnífic
cotxe platejat que impedia el
pas de qualsevol vianant.
Més tard, baixava conduïnt
pel carrer Urgell i em vaig
trobar amb un petit col·lapse
circulatori. El causant era un
cotxe aparcat en doble fila,
de nou el cotxe platejat. El
dia següent, anant amb la
furgoneta, em vaig dirigir a
una zona de càrrega i
descàrrega per baixar unes
capses i, com no, em vaig
trobar el cotxe platejat
ocupant l’espai reservat a
aquesta activitat.

Afortunadament no faig
ús de les places reservades
a discapacitats, perquè m’hi
jugo que també em trobaria
el fotut cotxe platejat aparcat
impunement.

Em vaig adonar que
estava agafant tírria a aquest
cotxe, cosa bastant ruca,
perquè al capdavall un cotxe
és un traste sense voluntat.

Així doncs, vaig decidir
canalitzar aquesta energia en
la recerca del responsable
(irresponsable li escauria
més) de totes aquestes
bestieses.

El dia següent mateix
se’m va presentar l’ocasió de
conèixer el subjecte en
qüestió. Em disposava a
entrar a un banc, quan el
cotxe platejat va aparcar en
doble fila davant mateix de
l’oficina. En van sortir una
parella, la mar de salats tots
dos, ara ho entenia tot. Es
tractava del senyor i la
senyora Culgròs, els dos
ganduls més reputats de la
comarca. Amb passets curts

es van balancejar fins a mi.
No em vaig poder estar de
recriminar-los la seva actitud:

- Bon dia parella, voleu
dir que no farà nosa el cotxe
aparcat aquí?

La senyora Culgròs em
va ignorar, decidida a entrar
al banc abans que jo. El
senyor Culgròs va fer un gest
displicent i va contestar:

- És que a Balaguer no hi
trobes mai lloc per aparcar.
Total, per un moment que
estarem al banc...

- Ja. – el vaig tallar jo, una
mica emprenyat, val a dir- Un
moment al banc, un
moment a la peixateria, un
mo-ment al barber... no paro
de trobar-me el teu cotxe
parat per tot arreu. Mira que
això no és Lleida que aquí a
dos carrers del centre
aparques on vols. Només
has de caminar una mica.

El senyor Culgròs,
molest per la crítica, va posar
mala cara i va replicar:

- No m’he comprat
aquest cotxe tan guapo per
anar caminant als puestos.
Si enlloc de posar tants
guals i contenidors
d’escombraries deixessin
més lloc per aparcar no
caldria que haguéssim de
deixar els cotxes així.

I ja està, em va esquivar i
va entrar al banc tan pinxo.
Vaig mirar a dreta i esquerra
esperant veure algun
guàrdia urbà que els pogués
escarmentar, però no, no n’hi
havia cap. El que si vaig
veure, va ser un parell de
cotxes més que s’afegien al
club dels quatre
intermitents i la doble fila.
Vaig recordar que la família
Culgròs era molt nombrosa
i no parava de créixer. Segur
que en coneixeu algun.

Del braç i de la màniga
C.G.A.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Amb una quinzena de
dies heu pogut veure els can-
vis que a tots ens tocaran.
Al final el revenut programa
social del Zapatero s’ha de
retallar fins encara no se sap.
L’empresa històrica de la
seva presidència europea,
haurà passat sense deixar-
nos veure el món que la “pal-
mera” Leire Pajín augurava,
a l’emparellar al Sr. Obama i
el nostre president, en una
delirant empresa de renova-
ció interplanetària. No hem
pogut veure projectat a la
pantalla de la realitat aquest
malson de la sectària més
gran del regne. I és per la-
mentar-ho de veritat, hagués
estat una fita per poder ex-
plicar quan estarem sentats
al sol de l’hivern calentant
els ossos que avui encara
paren forts.

Al llarg de la història d’Es-
panya hi ha hagut figures de
tot color, però potser cap
com aquest que avui ens
mana, per la capacitat de
voler alterar la realitat. Tam-
bé és cert que mai els partits
han estat tant forts com ara,
gràcies a la quantitat de di-
ner que arrepleguen i la so-
cietat ben engreixada que els
envolta. Poden crear el més
fantasmagòric bestiari, que
ni una dictadura seria capaç
de mantenir respirant. I van
fer néixer aquest desconegut
per cinc vots d’avantatge,
segons diuen. Obsessionats
pel mite del diner fàcil i rà-

pid, les covades són nom-
broses i amb capacitat
d’aplaudiment de qualsevol
cafrade, si la diu o la fa, el
que l’ha pot dir i fer amb au-
toritat.

Si tot això és trist i sense
remei (diria jo), també és
cert, que quan un home re-
coneix per grat o per força
que anava equivocat, no cal-
dria fer-li el buit i la contra
total. Hem de pensar que
prou càstig públic porta i si
té una mica d’imaginació,
deu escoltar com li recorden
a la parentela per part de
mare. Crec que seria més
pràctic i més esperançador
per tots, una determinada
col·laboració. Una unió en-
cara que no sigui massa ra-
cional ni massa íntima, sem-
pre pot aportar possibles
solucions que per un costat
sol, potser sempre serà des-
coneguda. Ara cal compren-
dre que negociar vol dir sem-
pre cedir, i escoltant les ma-
nifestacions d’uns i els al-
tres, on tan llueixen la
Cospedal i la Pajín, tenim el
problema sense solució a la
vista. I milions de persones
desorientades i desenganya-
des de la política, cosa que
cal dir, que per ara s’empor-
ten el premi major els par-
tits d’esquerra, el seu mis-
satge no dóna el encoratja-
dor baf final que s’espera. Els
dos períodes socialistes aca-
ben en hores baixes, es di-
gui Felipe es digui José Luís.

S’han perdut quasi
tres anys en voler reconèi-
xer una realitat. S’ha es-
crit que el Zapatero té 626
assessors, ni amb l’ajuda
del Santíssim es pot treu-
re res en clar amb tal
quantitat, i sí per contra,
poden oferir, un
“palmeado” que ni el mi-
llor artista flamenc podrà
tenir, i que potser ell vol
escoltar, cal dir-ho. En
aquest cas també estem
fotuts.

Però el cert és que de
tant en tant, convé al nos-
tre país unes legislatures
socialistes, per poder
avançar uns passos més
en l’aspecte social, enca-
ra que mai és de desitjar
a canvi del desgavell que
ha creat aquest home,
que en economia ha de-
mostrat no tenir enteni-
ment. Cap més explicació
pot tenir en el dia d’avui
la disbauxa que ha fet reg-
nar com una bandera del
“talante”, a tot nivell de
l’Estat.

Ara haurem d’esperar
al PP, com l’altra vegada,
per a que fiqui ordre en
els números del país, i
pregar que no tingui ma-
joria absoluta. I si sobre
un parenostre, que vagi
per nosaltres per a que
tots plegats tinguem una
mica de seny. Doncs els
vertaders números, co-
mencen i acaben en un
mateix.

-------------------------------------------
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La Hermandad Rociera de la Noguera
presenta la X Fiesta Rociera a Balaguer

El dissabte 5 de juny,
Balaguer acollirà la desena
edició de la Fiesta Rociera,
organitzada per la Herman-
dad Rociera de la Noguera.

Els actes s’iniciaran a la
tarda, amb la Missa Rociera
a l’esglèsia de Sant
Domènec, la processor pels
carrers del voltant de l’esglé-
sia i fins al pavelló del Molí
de l’Esquerrà, on comença-

rà l’actuació dels grups mu-
sicals entre els que cal des-
tacar el “Coro mezcla de
raices” de Reus,  diferents
balets flamencos, el grup

Fiesta Rociera

“Alegria” d’Olesa, “Alma fla-
menca” de Guissona i el
grup de ball de la
Hermandad Rociera, “Aires
del sur”.

Aplec a l’ermita de Sant
Llubí, el proper 6 de juny

El primer diumenge del
mes de juny es durà a terme
l’aplec  a l’ermita de Sant
Llubí (Millà - Àger).

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

Actualment, tot i que en
aquests pobles hi viuen
poques famílies, per l’aplec

de Sant Llubí s’hi reuneix
molta gent filla de la Vall i de
la resta de la comarca.

Des d’uns anys ençà
s’han realitzat obres de
millora a l’ermita gràcies a la
col·laboració dels assistents
als aplecs que es fan el
primer diumenge de juny i
de setembre.

Els fills dels de Millà i
dels Masos de Millà són els
encarregats d’organitzar la
trobada.

La Festa se celebrarà el
proper dissabte 5 de
juny, a partir de les 5 de
la tarda, amb nombrosos
actes festius

El Teatre Municipal ha
estat l’escenari de la final
de la III edició de la
Gimcana Lingüística de la
Noguera. Uns 300
alumnes de 2n d’ESO de
la comarca, provinents de
Balaguer, Bellcaire
d’Urgell i Ponts, han
assistit a la final animant
l’equip del seu centre.
L’equip de l’Institut Ciutat
de Balaguer ha resultat el
guanyador d’aquesta
tercera edició, la qual ha
estat molt igualada pel
que fa al nivell de tots els

participants. Els equips
finalistes havien guanyat
prèviament la primera fase
de la Gimcana, duta a
terme als mateixos
centres al llarg de quatre
setmanes, consistent en
un conjunt de proves i
exercicis elaborats pel
Servei Comarcal de Català
de la Noguera, pensats
per desvetllar el
coneixement dels trets
lingüístics vinculats a la
comarca i fomentar
l’interès per les llengües.
Els centres que hi han
participat són l’Institut
Ciutat de Balaguer,
l’Escola Pia, el Col·legi
Nostra Senyora del Carme
i l’Institut Almatà, tots
quatre de Balaguer,
l’Institut Ermengol IV, de
Bellcaire d’Urgell, i
l’Institut de Ponts.

L’Institut Ciutat de Balaguer

guanya la III edició de la

Gimcana Lingüística comarcal

III Gimcana lingüística

La prova va
celebrar-se al Teatre
amb la participació
de sis instituts de la
comarca

Aplec de Sant Llubí
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L’Institut Almatà lliura les orles als
alumnes que acaben els seus estudis

El 21 de maig, l’Institut
Almatà  de Balaguer organit-
zà un acte acadèmic en el
qual es féu lliurament d’or-
les als alumnes de 2n de
Batxillerat, de CFGM
d’Equips i Instal·lacions Elec-
trotècniques, CFGM de Ges-
tió Administrativa, CFGM
d’Explotació de Sistemes
Informàtics, així com també
als alumnes del CFGS de
Desenvolupament d’Aplica-
cions Informàtiques, d’Edu-
cació Infantil i d’Administra-
ció i Finances. La cloenda
d’estudis va ser presidida
per l’Alcalde, Miquel Aguilà,
i el President del Consell
Comarcal, Vicent Font.Llirament d’Orles a l’Institut Almatà

Orles als alumnes de 2n de batxillerat
de l’institut Ciutat de Balaguer

El passat divendres 14 de
maig, els alumnes de segon
de batxillerat de la promoció
2008-2010, de l’institut Ciu-
tat de Balaguer van rebre les
orles, un cop finalitzats els
seus estudis al centre, fent
una gran celebració.

El  doctor Rafel Bis-
querra, catedràtic d’orien-
tació psicopedagògica a la
Universitat de Barcelona, va
impartir la lliçó final
d’estudis de batxillerat:
Competències per a la vida.

En un acte acadèmic es lliuren les orles als alumnes
de segon de batxillerat i dels cicles formatius

El passat  dia 14 de
maig, al Col·legi Nostra
Senyora del Carme, se
celebrà l’onzena edició
del lliurament d’orles, de
bandes i els birrets a
l’alumnat de segon de
batxillerat.

A les 9 del vespre, els
i les alumnes de la
promoció 2009-2010
entraren solemnement  a
la sala d’actes, mentre
s’interpretava  polifòni-
cament el “Gaudeamus

Igitur”.  Seguidament es
dugueren  a terme els
parlaments de comiat  i
d’agraïment, els quals
anaren a  càrrec del
director de l’escola,  Josep
Rosell;  de les alumnes,
delegades de curs, Marta
Díaz i Sònia Formés;  de
representants dels pares i
mares, Josep Gallén i
Dolors Tribó; i de l’alcalde
de Balaguer, Miquel
Aguilá.

Després dels discur-
sos hi va haver un
intercanvi d’obsequis i de
records als alumnes i es
passà a lliurar a cadascun
dels estudiants de la
promoció la corresponent
orla, banda i birret, donant
per acabat el curs i el pas
pel col·legi.

El col·legi Nostra Senyora del

Carme celebra el lliurament

d’orles als seus alumnes

Lliurament d’Orles al Nostra Senyora del Carme

La festa es va
celebrar el passat
divendres 14 de maig,
al col·legi Nostra Sra.
del Carme

Lliurament d’Orles a l’Institut Ciutat de Balaguer
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Anuncis breus classificats

TREBALL

-------------------------------------
PRECISA oficial de per-
ruqueria.  Tel: 686417800.
-------------------------------------
CONSTRUCCIONS Ger-
mans Vidal. Teulades,
banys, comunitats, gran-
jes, magatzems i refor-
mes en general. Econò-
mic! Raó: 973426180-
690921832.
-------------------------------------
GRUP D’AUTOMOCIÓ,
precisa comercial, amb
Batxillerat o FP, major de
21 anys. Raó: 973443417
(preguntar per Sr. Xavi).
-------------------------------------
ES FAN projectes d’activi-
tats (botigues, bars, ofici-
nes, indústries...) per a l’ob-
tenció de la llicència mu-
nicipal i projectes tècnics
d’instal·lacions. Pressu-
postos sense compromís.
Telf: 654219749 (César
Borràs, Enginyer Tècnic).
-------------------------------------
NOVA cafeteria restau-
rant, necessita personal.
Enviar currículum a:
barsdebalaguer@gmail.com
-------------------------------------

IMMOBLES

-------------------------------------
ES LLOGA apartament a
la Pineda (Salou), amb
vistes al mar, al costat de
la platja, piscina i pàrking
tancat, a/a. Totalment
equipat. Per setmanes i
quinzenes. Tl: 639330429.
-------------------------------------
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 VEN pisos de nova
construcció de 2-3 habi-
tacions, a l’Av. Països
Catalans.Raó: 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.
--------------------------------
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).
-------------------------------------
ES LLOGUEN pàrkings al
c/ Barcelona, 68 (de línia
i tancats). Interessats tru-
car al: 676116396.
-------------------------------------

ES LLOGA xalet a la Pi-
neda (a l  costat  de
Salou), 4 hab., 2 banys,
reformat .  Capaci tat
per a sis persones, 300
m2 de jardí, pàrking,
jacuzzi. Està totalment
equipat. Raó telèfon:
650031586 (Cal Davi).
--------------------------------
ES TRASPASSA bar-res-
taurant per jubilació.
Amb pàrquing, terrassa,
menjador amb capacitat
per a 60 persones. Total-
ment equipat. En ple fun-
cionament i amb tots els
permisos amb regla.
Amb vivenda. Informació
de traspàs al telèfon:
600381763.
-------------------------------------

VARIS

-------------------------------------
ELENA Tarot 806515615
Visa 972215590 Atiendo
personalmente. Tornarà?
Trucarà? Quan? Què
sent? TF 1,16 TM 1,59
Apto 22101 Cad 08080
+18a.
-------------------------------------

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. Interessats
trucar al telèfon:
676803205
-------------------------------------
SE COMPRA acción del
Club Tennis Balaguer.
Bién de precio. De parti-
cular a particular.
Interesados llamar al
617833605.
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
Per posar anuncis en
aquesta secció d’anuncis
breus classificats, dema-
neu informació a les nos-
tres oficines situades al c/
Sant Lluís, 36-38 altell,
trucant al telèfon
973448273 o bé, podeu
consultar la  web:
www.revistagroc.com.
-------------------------------------
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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 27 de maig a les 8 de la tarda del 3 de juny CLAVER

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

De les 8 de la tarda del 3 de juny a les 8 de la tarda del  10 de juny SALA

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

De les 8 de la tarda del 10 de juny a les 8 de la tarda del  17 de juny MARCH

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

Horari d’autobusos
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

SORTIDES ARRIBADES
BALAGUER LLEIDA
06.20 (1) 06.49
08.00 08.30
09.50 10.19
11.04   (3) 12.25
12.25 12.54
14.16 14.46
16.00 16.29
17.20   (3) 17.50
18.30 18.59
19.25 19.55
BALAGUER LA POBLA
09.39 11.00
14.19 15.40
20.59 22.20

Horari de trens

(1) Només circula de dilluns a divendres feiners.
(2) Tren directe entre Lleida i Balaguer.
(3) Circula els diumenges, d’abril fins a l’octubre, i els dissabtes del 10/07 al 4 /09.

SORTIDES ARRIBADES
LLEIDA BALAGUER
05.50 (1)(2) 06.13
07.15 07.44
09.10 09.39
10.35   (3) 11.04
11.45 12.14
13.45 14.14
15.15 15.44
17.50 18.19
20.30 20.59
LLEIDA LA POBLA
09.10 11.00
13.45 15.40
20.30 22.20
LA POBLA BALAGUER
16.00 (3) 17.20
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