
1<<



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



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

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

>>BALAGUER

Balaguer acull una nova edició del
mercat del Comerç Just

L’escola La Noguera i Núria Simón
guanyen un Baldiri Reixac
----------------------------------------------
>>COMARCA

Medalla Josep Trueta per Carlos
Querol, metge d’Os de Balaguer

La Càtedra d’Estudis Medievals el
30 de juny 1 i 2 de juliol
----------------------------------------------
>>CULTURA

El grup de mestres de la Noguera
organitza l’Escola d’Estiu
----------------------------------------------
>>ESPORTS

El proper divendres 25 de juny
Balaguer celebrarà una nova
edició de la Nit de l’Esport
----------------------------------------------
>>OCI

Els centres escolars celebren les
festes de final de curs

PORTADA

Fiesta Rociera

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.

La seva escola de confiança · Directora: Victòria Barés i Dobà

· Anglès · Informàtica

· Francès · Informeca (mecanografia assistida per ordinador)
· Alemany · Repàs (de totes les assignatures de l’escola)

Aprofiti 
les

vacances d’estiu
!

Faci ara la
seva inscripció!

Centre Cultural    Informes i inscripcions: dimarts, dimecres i dijous (de 19 a 21 h)
Passeig de l’Estació 25, 1r A- 1r B · 25600 BALAGUER · Tels. 973 443 627 / 973 445 429 / 626 555 395 · Fax: 973 443 627

Grups reduïts

�

�
INSCRIPCIÓ OBERTA PEL CURS D’ESTIU

INSCRIPCIÓ OBERTA PEL CURS 2010-2011

· Cursos per adults · Cursos per infants (a partir de 3 anys)
Places limitades

Josep M. Simon i Auberni

-------------------------------------------------
Escric aquestes línies el dia

en què es commemora el Dia
Internacional del Medi Ambi-
ent. Arreu s’organitzen activitats
per sensibilitzar la societat de
la importància de respectar l’en-
torn, de tenir més cura de la
natura i de desvetllar la cons-
ciència ecològica. Pel que hom
pot observar, d’ençà de la
instal·lació dels contenidors so-

Què en penseu?... terrats a Balaguer, es duu una
acció, només en aquests es-
mentats,  contrària a l’esperit
d’aquesta diada. Malgrat la se-
lecció a les llars dels residus
provinents del  rebuig i  de l’or-
gànica, i que, més tard, es di-
positaran en dos recipients di-
ferents; a l’hora de la recollida,
són abocats en el mateix i únic
compartiment del camió. I allí
es trituren i barregen i seguei-
xen el mateix camí final. Tinc la
sort que a la zona on visc,
aquests dos tipus de deixalles

no són agafats simultània-
ment. Desconec, però, si en
algun moment s’arriben a tro-
bar. Davant d’aquest fet, què
és preferible: destinar diners a
campanyes com la de «A
Balaguer, juga net» o disposar
d’un camió adient? No tinc cap
voluntat de qüestionar si
aquest servei ha d’ésser muni-
cipal o adherit al comarcal. Sí
que els usuaris agraïrem no
malbaratar energies, com avui
passa, i el planeta, també.
----------------------------------------------------------

L’esport balaguerí està de moda. El passat divendres es va
celebrar la gala de l’Esport Lleidatà, organitzada per
l’Associació de periodistes esportius de Lleida. En aquesta
gala va ser escollit com a millor club esportiu de la temporada,
el Club Tennis Taula Balaguer, pel seu ascens a la Superdivisió
femenina de Tennis Taula, però també per la seva trajectòria
exemplar durant els darrers anys.

El club que presideix Anna Biscarri és tot un model a
seguir. Diuen que la feina ben feta no té fronteres, i ella i el seu
equip ens ho demostren temporada rera temporada, no
només per la bona marxa del primer equip femení, sinó també
per la gran tasca que estan portant a terme amb els més joves
del club, que ben aviat donaran el seu fruit amb bons resultats.

D’altra banda, en la mateixa gala de l’esport lleidatà també
va tenir una menció especial l’entrenador Robert Martínez,
ambaixador balaguerí al Regne Unit, essent el primer
entrenador català que dirigeix un equip de la Premier League,
el Wigan Athletic. El Robert també és, sens dubte, tot un
exemple a seguir. Una vida dedicada  a l’esport, sense
estridències però tenint molt clar els seus objectius. Treballant
moltíssim, com no podia ser d’una altra manera, ha arribat al
més alt de l’èlit esportiva. De ben segur que tant el Club
Tennis Taula Balaguer com el Robert Martínez seran
protagonistes de la propera Festa de l’Esport balaguerí que
se celebrarà el 25 de juny al Teatre Municipal.

L’esport balaguerí, de moda
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Més de mil persones assisteixen a la
X Fiesta Rociera de Balaguer i comarca

Més de mil persones van
participar a la desena edició
de la Fiesta Rociera celebra-
da el passat dissabte 5 de
juny a Balaguer, organitzada
per la Hermandad Rociera de
la Noguera.

Els actes van començar
amb la celebració d’una Mis-
sa Rociera a l’església de Sant
Domènec, i que va comptar
amb la presència del perio-

dista radiofònic Justo
Molinero.

Acte seguit la processó
amb la Verge del Rocio pels
carrers adjacents a l’església

Un dels grups presents a la Festa

i la Festa al pavelló del Molí
de l’Esquerrà amb la presèn-
cia de diferents grups folklò-
rics de diversos punts de
Catalunya.

L’equip de Govern visita
el barri de l’Eixample

Membres de l’equip de
Govern de l’Ajuntament de
Balaguer, encapçalats per
l’alcalde Miquel Aguilà van
visitar el passat divendres el
barri de l’Eixample.

Aquesta visita es va fer
per tal de conèixer de prime-
ra mà les obres que s’estan
desenvolupant, com la urba-
nització del carrer La Plana,
diferents millores de mobili-
ari urbà i de serveis bàsics,
com d’enllumenat i clave-
gueram, així com les obres

que s’han acabat recent-
ment com la urbanització de
la plaça Onze de Setembre.

A part també van poder
parlar amb els veïns d’aques-
ta zona de creixement de la
ciutat, per conèixer els pro-
blemes o suggeriments de
cara a futures actuacions.

Després de la visita, l’Al-
calde va rebre als diferents
veïns que ho van demanar
per fer tot tipus de consul-
tes, a les dependències de
l’Escola Pia.

La Missa Rociera
celebrada a Sant
Domènec va comptar
amb la presència de
Justo Molinero

El passat  cap de set-
mana Balaguer va ser l’es-
cenari d’una nova edició
del la Festa del Comerç
Just, organitzada pel Ca-
sal Pere III-Ateneu de
Balaguer, per tal de
conscienciar a la ciutada-
nia de la gran quantitat
d’intermediaris que hi ha
pel camí a l’hora de com-
prar un producte determi-
nat, la qual cosa fa que el
preu d’aquests productes
pugi considerablement.

Així, tots aquells que

el passat dissabte es van
acostar a la vintena de pa-
rades que hi havia a la Pla-
ça del Mercadal van poder
adquirir una sèrie de pro-
ductes a preus raonables
i justos. Entre aquests
productes, els de d’altres
països van ser els que més
van cridar l’atenció als vi-
sitants del mercat Just.

La Plaça del Mercadal
de Balaguer va reunir la
zona de diverses parades
de venda, així com una ex-
posició referent a la ban-
ca ètica, així com també
es van organitzar tot un se-
guit d’activitats per als
més petits.

No hi va faltar la músi-
ca amb diferents actuaci-
ons, per tal d’amenitzar la
jornada i donar un toc fes-
tiu.

Mercat de Comerç Just i una

exposició sobre la Banca ètica

a la Plaça del Mercadal

Mercat de Comerç Just el passat dissabte 5 de juny

No hi va faltar la
música i les activitats
per als més petits que
van assitir al mercat
de Comerç Just

L’equip de govern
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Cloenda del programa de l’Àrea Bàsica
de Salut, “Nosaltres caminem, i tú?”

La sala d’actes del Con-
sell Comarcal de la Noguera
va acollir l’acte de cloenda
de l’innovador projecte «No-
saltres caminem, i tu» que
ha permès que des del mes
de novembre, en dos torns
diferents, tota la població
que ho ha desitjat, prèvia vi-
sita al seu facultatiu, hagi
pogut formar part d’aquest
gran projecte amb la finali-
tat d’aconseguir un estil de
vida més saludable.

Atès a la seva bona
acollida, l’Àrea Bàsica de
Salut de Balaguer s’està
plantejant de tornar-lo a
organitzar de cara al mes de
setembre.Cloenda del programa “Nosaltres caminem, i tú?”

El mal temps desllueix la festivitat de
Corpus, celebrada el passat diumenge

El passat diumenge va
celebrar-se a Balaguer la fes-
tivitat del Corpus.

Durant el matí, un grup
de balaguerins van col·-
laborar elaborant les catifes
de flors a la Plaça del Merca-
dal, malgrat el mal temps,
pluja i vent, que van impedir
poder realitzar la totalitat de
les catifes.

Després de la Missa, va
tenir lloc la processó pel car-
rer del Miracle, fins al Mer-
cadal.

La bona acollida del projecte, fa que l’organització
es plantegi repertir-lo a partir del mes de setembre

Pepe Daza, mestre
pastisser de Balaguer ha
elaborat una coca de sam-
faina amb la imatge d’un
tren per tal de
promocionar la iniciativa
del tren dels llacs.

La passada setmana
va tenir lloc la presentació
de la Coca del Tren dels
llacs, a la Pastisseria el
Passeig, una coca que es
vendrà amb una capsa
dissenyada per l’ocasió
pensada per facilitar el
seu transport a tothom

que vulgui endur-se un
producte típic de la ciutat.
Cal recordar que cada
dissabte, des del mes de
maig, té lloc un viatge
amb el tren dels llacs fins
a la Pobla amb parada a
Balaguer d’una hora a la
tornada.

Amb aquest producte
s’amplia l’oferta de
productes gastronòmics
promocionals de la ciutat.

L’alcalde de Balaguer,
Miquel Aguilà va assistir
a la presentació manifes-
tant la seva satisfacció
davant d’iniciatives com
aquesta alhora que va
destacar que el tren dels
Llacs és un producte
turístic excel·lent per la
promoció de la ciutat i pel
tot el nostre territori en
general.

Pepe Daza presenta la Coca

del Tren dels Llacs, promoció

de la coca de samfaina

Presentació de la Coca del tren dels Llacs

Elaborada pel mestre
pastisser balaguerí, la
coca de samfaina del
tren dels llacs es ven
individualment

Catifes de Corpus a la Plaça del Mercadal
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Una vintena d’alumnes marroquines
obtenen el certificat del curs de català

El curs, cofinançat entre
el CPNL i  l’Ajuntament de
Balaguer, ha tingut el suport
i col·laboració de la Creu
Roja de la Noguera, que ha
cedit l’aula per poder fer-hi
classe i també ha facilitat una
cuidadora per als infants que
encara no van a l’escola.

Una vintena d’alumnes
marroquines van fer la
cloenda del curs de català

del nivell Bàsic 1, el qual els
ha permès tenir un primer
contacte amb la llengua i
cultura catalanes.

El curs s’ha dut a terme

Creu Roja ha col·laborat en aquest curs

de febrer a maig, en horari
de tarda, coincidint amb
l’horari escolar, i ha tingut
una durada total de
quaranta-cinc hores.

El curs d’una durada de
45 hores de febrer a
maig, ha comptat amb la
col·laboració de Creu
Roja de la Noguera

El passat 31 de maig
va tenir lloc a la sala d’ac-
tes de l’ajuntament de
Balaguer una interessant
jornada de treball sobre
Mercats no sedentaris. La
presentació va anar  a càr-
rec de la Directora Gene-
ral de Comerç, Gemma
Puig, i l’alcalde,  Miquel
Aguilà.

Gemma Puig va
manifestar plena satis-
facció tant pel bon
acolliment dels assis-

tents, una setantena, com
de la bona predisposició
de l’ajuntament en acollir
aquesta jornada de treball.

Segons Puig aquest
és un sector que mou
molts diners a Catalunya
tot i que esdevé un sector
poc conegut ja que és
difícil disposar de dades.

El motiu bàsic
d’aquesta jornada és
establir una sinergia entre
els ajuntaments  i el
departament ja que de
cara a l’any vinent s’haurà
d’aplicar una nova
normativa en la qual les
institucions locals hi
tindran molt a veure.

A tota Catalunya es
celebren un total de 572
mercats a uns 475
municipis.

La ciutat de Balaguer acull

una jornada de treball sobre

mercats no sedentaris

Jornada sobre mercats no sedentaris

La Jornada va
comptar amb la
presència de la
Directora General de
Comerç, Gemma Puig

Una vintena de balaguerins als actes
commemoratius de Jaume d’Urgell

Una vintena de balague-
rins van participar, el passat
diumenge als actes comme-
moratius del 577è aniversari
de la mort del Comte Jaume
d’Urgell.

L’ofrena Floral va comp-
tar amb la presència de l’al-
calde Miquel Aguilà i del pre-
sident del Consell Comarcal,
Vicent Font.

L’acte estava organitzat
per Acció Cultural Jaume
d’Urgell.

Un moment de l’acte



7<<B A L A G U E R

Núria Simón, del Nostra Senyora del
Carme guanya un premi Baldiri Reixac

L’alumna Núria Simón
Guillén, de segon de  batxi-
llerat, del Col·legi  Ntra. Sra.
del Carme de Balaguer, ha
estat guardonada amb un
dels premis Baldiri Reixac,
que enguany commemora
la  XXXII edició, pel seu tre-
ball de recerca titulat La die-
ta mediterrània en els ado-
lescents (12-16 anys). Una al-
ternativa als mals hàbits ali-
mentaris i un estil de vida
saludable”.

L’estudiant, que cursa la
modalitat de Salut en
l’esmentada escola, ha dut
a terme una investigació
sobre els hàbits alimentaris
dels estudiants d’ESO.

Núria Simón

Unes 30 dones subsaharianes en el
programa “Coneixement de l’entorn”

Una trentena de dones
subsaharianes van rebre
aquest dimarts el diploma de
participació al projecte de
Coneixement de l’Entorn de
la ciutat de Balaguer realit-
zat durant el mes de maig.

En aquest projecte, orga-
nitzat per l’Àrea d’Immigra-
ció de l’Ajuntament de
Balaguer, i que es realitza ja
des de fa uns anys amb els
diferents col·lectius d’es-
trangers de la ciutat, s’inten-
ta ajudar als nouvinguts.

Treball sobre els hàbits alimentaris dels estudiants
d’ESO i la dieta mediterrània sobre els adolescents

L’Escola La Noguera
ve rebre un dels premis
Baldiri Reixac en un acte
celebrat aquest dimarts,
1 de juny, al Palau de
Pedralbes

La Fundació Lluís
Carulla fa entrega
d’aquest guardó en reco-
neixement a la tasca pe-
dagògica i lingüística de
les escoles catalanes.

En el cas de la
Noguera -i en paraules del
mateix jurat- ha estat
donat el premi a una

escola que, malgrat la
seva situació als afores de
la ciutat, ha sabut dur a
terme una excel·lent tasca
d’integració cultural i
lingüística, i ha aglutinat
al seu voltant el conjunt
de la comunitat educativa
incentivant la seva
participació en activitats i
fomentant, des del mateix
centre, entre l’alumnat i
les famílies, la conscièn-
cia ecològica i el respecte
pel medi ambient.

El jurat és format per
personalitats distingides
del món de les lletres i la
cultura catalanes: Carme
Alcoverro, Carles Armen-
gol, Rosa Boixaderas,
Margarida Falgàs, Marcel
Fité, Josep Gonzàlez-
Agàpito, Isidre Moreso,
Eulàlia Ros i Irene Seira.

L’Escola La Noguera guanya

un dels premis Baldiri Reixac

a les millors escoles

Membres de l’Escola la Noguera

S’ha tingut en compte
la seva important
tasca per la
integració
cultural i lingüística

Participants al programa “Coneixement de l’entorn”
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Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 973 448 332

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER

Medalla i placa Josep Trueta pel metge
d’Os de Balaguer, Carlos Querol

El Govern va distingir di-
marts passat amb la meda-
lla i placa Josep Trueta al
mèrit sanitari al metge d’Os
de Balaguer, Carlos Querol,
per la seva contribució des-
tacada cap al progrés i a la
millora de la sanitat. L’acte
va tenir lloc en el Palau de la
Generalitat i va ser el presi-
dent de la Generalitat, José
Montilla l’encarregat de lliu-
rar les medalles. La medalla
i Placa Josep Trueta, van ser
creades en 2007 amb la fina-
litat d’honorar a les persones
i entitats que hagin destacat
de manera significativa pels
serveis en la sanitat.

Carlos Querol, metge d’Os de Balaguer

Presentació al Consell, dels vins vinyes
trobades de la Noguera, el 12 de juny

El dia 12 de juny, a les 19
h, la sala d’actes del Consell
Comarcal de la Noguera aco-
llirà la presentació dels vins
Vinyes Trobades Blanc i Ne-
gre 2009, procedents de vi-
nyes velles i varietats anti-
gues localitzades a la comar-
ca en el marc del projecte
«Trobades», en el qual col·-
laboren el Consell Comarcal
de la Noguera i l’Associació
Slow Food Terres de Lleida.

L’acte inclourà una
explicació del procés
d’identificació de varietats
de vinya que es fa a la
Noguera, es donarà a
conèixer el procés d’elabo-
ració dels vins Vinyes
Trobades, i es farà un tast
guiat dels vins.

Des de l’any 2008, el
Consell Comarcal de la
Noguera i l’Associació Slow
Food Terres de Lleida
col·laboren per a la
conservació del patrimoni
format per les races i
varietats autòctones, els

El metge va rebre la distinció de mans del president
de la Generalitat de Catalunya, José Montilla

El Centre d’Observa-
ció de l’Univers d’Àger va
inaugurar el 28 de maig
un nou espai d’observa-
ció a l’exterior, la plaça de
l’Harmonia, ubicada al
costat del Parc dels Teles-
copis, que permetrà incre-
mentar les activitats d’ob-
servació organitzades en
els passis nocturns del
COU. Durant la tempora-
da d’estiu del centre, en
aquest espai s’hi incorpo-
rarà una pantalla que
mostrarà imatges en
temps real obtingudes
pels telescopis del COU
mentre el públic fa la part
de visita que consisteix

en identificar estrelles i
constel·lacions.

L’acte d’inauguració
de la plaça de l’Harmonia,
al qual van assistir el
delegat del Govern a
Lleida i vicepresident
primer del Consorci del
Montsec, Miquel Pueyo, i
l’alcalde d’Àger, Lluís
Ardiaca, va comptar amb
diverses activitats
infantils al voltant de la
figura de Màrius Torres,
en què van participar els i
les alumnes del CEIP
Andreu Farran d’Àger.

Durant el matí, es va
descobrir una placa a la
plaça amb el poema «Les
paraules de la nit» de
Màrius Torres i els
alumnes van recitar
alguns poemes de l’autor
lleidatà. Els alumnes
també van participar en
un taller d’astronàutica
amb la construcció i
enlairament de dos coets.

Inauguren la Plaça de

l’Harmonia al Centre

d’Observació de l’Univers

Inauguració de la Plaça de l’Harmonia

Els escolars d’Àger
van retre un
homenatge al poeta
Màrius Torres i van
enlairar dos coets

Vinyes a la comarca de la Noguera

seus usos i les seves
propietats. Durant aquest
temps, s’han visitat els
diferents municipis a la
recerca de les llavors, els
arbres fruiters, les oliveres i
les vinyes tradicionals amb
l’objectiu de conèixer millor
la cultura pagesa de la nostra
terra.

El passat gener ja es van
presentar els olis Oliveres
Trobades, procedents de

varietats tradicionals i
elaborats en el marc del
projecte “Trobades” com a
forma de promoció
territorial, de conscienciació
de la nostra identitat cultural
i d’estímul d’iniciatives
imaginatives en el terreny de
la petita economia rural que
el nostre camp ens dóna i
ens que al mateix temps ens
aporta diferents productes
de gran qualitat.
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Menàrguens lliura els diplomes de
català a 20 alumnes d’altres països

L’edifici de les escoles
van ser l’escenari d’acollida
de la cloenda del curs de ni-
vell Bàsic 1 que s’ha impar-
tit a Menàrguens de març a
juny i que l’han seguit una
vintena d’alumnes proce-
dents del Senegal, Gàmbia,
Guinea Bissau i Ucraïna.

Representants de l’Ajun-
tament de Menàrguens i del
Centre de Normalització Lin-
güística de Lleida van ser els
encarregats de lliurar els cer-
tificats d’assistència i apro-
fitament a l’alumnat, així
com d’agrair-los el seu inte-
rès mostrat per aprendre la
llengua catalana i encoratjar-
los a continuar.Cloenda del curs de català a Menàrguens

Gilabert visita les obres que s’estan
fent a Les Avellanes i Santa Linya

El president de la Dipu-
tació de Lleida, Jaume
Gilabert va fer una visita ins-
titucional al municipi de Les
Avellanes i Santa Linya, el
passat dijous 27 de maig.

La visita va servir per va-
lorar personalment les inver-
sions fetes i debatre les in-
versions en tràmit del muni-
cipi. Va visitar el poble de Les
Avellanes i també el poble
de Santa Linya ja que està
en tràmit el projecte de la
carretera de Santa Linya.

Alumnes de Senegal, Gàmbia, Guinea Bissau i
Ucraïna ha seguit el curs de català de nivell Bàsic

El Consell Comarcal
de la Noguera, en col·-
laboració amb el Depar-
tament d’Acció Social i
Ciutadania, ha organitzat
el curs de formació «Diag-
nòstic social: instru-
ments de valoració» adre-
çat als professionals dels
serveis socials d’atenció
primària.

Amb una durada total
de 20 hores, distribuïdes
en quatre sessions, el
curs formatiu té com a

objectius millorar els
coneixements dels
professionals sobre la
diagnosi social i facilitar-
los les eines per dur-la a
terme tant a nivell
individual i familiar com
comunitari.

Per fer-ho s’hi
treballen les tècniques de
diagnosi comunes a les
diverses problemàtiques
socials i també les que
són específiques per a
cada tipus de problema
com la violència de
gènere o la violència
contra les persones grans,
la infància en risc social,
la dependència de subs-
tàncies, etc... i especial-
ment també, com tractar
o respondre davant les
situacions d’urgència.

Curs de formació per als

professionals dels Serveis

Socials de la Noguera

Consell Comarcal de la Noguera

Organitzat
conjuntament pel
Consell Comarcal i el
Departament d’Acció
Social i Ciutadania

Visita de Gilabert a Les Avellanes
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Cloenda de les Aules Universitàries
per a la gent gran de la Noguera

El 28 de maig la sala
d’actes del Consell Comarcal,
va acollir la cloenda del curs
2009-2010 de les Aules
Universitàries per a la Gent
Gran de la Noguera.  Durant
el curs, que va començar a
l’octubre, s’han tractat temes
diversos d’història, art, salut,
psicologia i economia, entre
altres, i s’han fet dos sortides
culturals, una a l’Espluga de

Francolí i Montblanc, i l’altra
al Parc Astronòmic del
Montsec i el castell de Mur.

L’acte va comptar amb la
presència de Rosa Pérez,

Cloenda de les Aules Universitàries

professora de la UdL, i Ma
Àngels Missé, regidora de
l’Ajuntament  i Vicent Font,
president del Consell
Comarcal de la Noguera.

La Noguera partícep de
Futurs Emprenedors

El passat dia 4 de maig
el president del Consorci
Grup d’Acció Local Nogue-
ra-Segrià Nord,  Vicent Font,
va viatjar a Madrid per sig-
nar el conveni de participa-
ció en el projecte de coope-
ració interregional «Futurs
Emprenedors» en el marc de
la Red Rural Nacional.

L’objectiu d’aquest
projecte és introduïr l’esperit
empresarial en l’alumnat de
primària del territori, sobre
la base del seu sentit de la

creativitat i de la innovació,
fomentant la confiança en si
mateixos i la capacitat de
resoldre problemes
concrets, i sensibilitzant-los
al mateix temps sobre els
reptes del desenvolupament
rural.

En col·laboració amb els
serveis educatius i cada un
dels centres escolars es
treballarà intensivament, per
incorporar a les matèries
curriculars el fet
d’emprendre un negoci.

A l’acte de cloenda hi
van assistir el president
del consell Vicent Font i
la regidora de Balaguer,
Ma Àngels Missé

La passada setmana,
el president de la
Diputació de Lleida,
Jaume Gilabert va
inaugurar la planta
fotovoltaica sobre la
coberta de l’empresa
Vidres Viola ubicada a la
Sentiu de Sió,  juntament
amb Josep Viola,
fundador de Vidres Viola
i Bob Roos, director
general de PV
SOLUTIONS.

A l’acte d’inauguració
també hi van assistir el

delegat a Lleida del
D e p a r t a m e n t
d’Innovació, Universitats
i Empresa de la
Generalitat de Catalunya,
Vidal Vidal, l’alcalde de
Balaguer, Miquel Aguilà i
l’alcalde  de la Sentiu,
Marcel·lí Guillaumet.

La planta solar
fotovoltaica inaugurada,
de 600 kWp està
projectada i executada per
PV SOLUTIONS, i podria
subministrar energia a
més de 200 famílies
mitjanes durant un any.

Vidres Viola és una
empresa dedicada al vidre
amb seu a La Sentiu de
Sió dedicada a la
innovació i la enginyeria
del vidre pla. Fundada
l’any 1959 per Josep Viola
Riba.

Vidres Viola inaugura una

planta solar fotovoltaica a la

coberta de les seves naus

Inauguració de la planta solar

Aquesta planta solar
podria subministrar
energia a més de 200
families mitjanes
durant un any

Vicent Solé
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Els Diables de Balaguer i 7 de Rock,
protagonistes de la Revetlla de St Joan

El proper 23 de juny,
Balaguer celebrarà un any
més la revetlla de Sant Joan,
amb l’actuació a partir de les
11 de la nit, del grup de dia-
bles de Balaguer Bèsties Fe-
réstegues. Sortiran des del
Portal del Gel i passaran per
diferents carrers del Centre
Històric, fins arribar a la Pla-
ça del Mercadal on hi haurà
la traca final.

A partir de les 12 de la
nit, s’encendrà la foguera al
parc de la Transsegre, amb
l’actuació del grup de versi-
ons local, “7 de Rock”.

Es repartirà coca de Sant
Joan per tots els assistents
a la revetlla.Diables de Balaguer

Finalitza el curs d’estiraments a la Llar
del jubilat Sant Jordi de Bellcaire

Aquest mes de Juny la
Llar del Jubilat Sant Jordi de
Bellcaire d’Urgell ha finalit-
zat el curs d’estiraments tant
per homes com per dones
que s’ha realitzat des del
passat mes d’octubre, fins a
la data.

Els participants al curs
d’estiraments han valorat
molt positivament aquest
curs que ha estat dirigit per
Núria Amorós, amb un se-
guit de sessions molt ame-
nes i agradables.

Els dos grups locals actuaran durant la revetlla del
dimecres 23 de juny a la capital de la Noguera

La Càtedra d’Estudis
Medievals del Comtat
d’Urgell, girarà entorn del
tema de la por política i el
terror social a l’Edat Mit-
jana, en el que serà la XV
edició del Curs d’Estiu
que dirigeix el catedràtic
d’història medieval de la
Universitat de Lleida,
Flocel Sabaté i la Directo-
ra de l’Arxiu Comarcal de
la Noguera, Maite Pedrol.

El curs començarà el
proper dimecres 30 de

juny i finalitzarà el diven-
dres 2 de juliol, comptant,
un any més, amb els mi-
llors especialistes  mun-
dials d’història medieval
com Gabrielle Spiegel, de
la Universitat de
Baltimore, David el Kenz
de la Universitat de
Borgogne o Michael Toch
de la Universitat de
Jerusalem, entre molts
altres.

Els participants al
curs, que es realitzarà a la
Sala d’Actes del Consell
Comarcal de la Noguera,
visitaran les poblacions
de la Baronia de Rialb i
Gualter, Ponts i Torre de
Vilamajor, tots elles a la
Noguera, durant els tres
dies que dura aquest cur-
set.

Del 30 de juny al 2 de juliol,

es celebra el XV Curs d’Estiu

del Comtat d’Urgell

Curs d’Estiu del Comtat d’Urgell l’any passat

La Càtedra d’Estudis
Medievals girarà
entorn a la por
política i el terror
social a l’Edat Mitja

Participants al curs d’estiraments
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El proper 20 de juny es celebra el Dia
Universal de la Sardana al Sant Crist

El proper diumenge 20
de juny, Balaguer celebrarà,
un any més el Dia Universal
de la Sardana.

Els actes es celebraran al
Santuari del Sant Crist, on a
partir de les 10 del matí es
celebrarà la tradicional Mis-
sa amb diferents ofrenes
sardanistes.

A partir de les 11 del matí
hi haurà l’esmorzar de ger-
manor amb coca per a tots
els presents, i a continuació
una ballada de sardanes
amenitzada per la Cobla
Juvenívola d’Agramunt.  Els
actes estan organitzats pel
Grup Sardanista Barres i Es-
cacs.Dia Universal de la Sardana

Els actes estan organitzats pel Grup Sardanista
Barres i Escacs amb la col·laboració de l’Impic

L’Escola d’Estiu 2010 es celebrarà els
propers dies 30 de juny, 1 i 2 de juliol

Organitzada pel Grup de
Mestres de la Noguera, els
propers dies 30 de juny, 1 i 2
de juliol es celebrarà una
nova edició de l’Escola d’Es-
tiu de la Noguera.

Els cursos i tallers es rea-
litzaran a les dependències
del Servei Educatiu de la
Noguera i a l’escola Àngel
Guimerà de Balaguer.

El curs s’inaugurarà el
dia 30 a les 4 de la tarda i
finalitzarà el dia 2 al migdia.

Tots els interessats po-
den inscriure’s des del dia 1
fins al 22 de juny, i només es
podran inscriure en un dels
cursos que s’ofereixen.

Els cursos per a profes-

El cicle de conferèn-
cies sobre la crisi econò-
mica,  organitzat pel Cer-
cle de Promoció Econò-
mica i d’Iniciatives de
Balaguer i comarca va fi-
nalitzar el passat 4 de
juny, amb la intervenció
de Juan Carlos Ureta,
president de RENTA 4,
S.A., que va parlar sobre
“Les perspectives de la
borsa davant la crisi eco-
nòmica”.

Ureta va fer una inte-
ressant comparació entre
les diferents crisis econò-
miques que s’han produ-
ït durant el segle XX i
principis del segle XXI,
augurant que l’actual cri-

si econòmica va per llarg,
ja que la causa és el fort
endeutament tant del
sector públic com del sec-
tor privat.

El cicle de conferènci-
es, va iniciar-se el passat
14 de maig amb  “Anàlisi i
reflexions sobre la crisi
econòmica actual”,  a càr-
rec d’Alberto Espelosín,
director d’Anàlisi de
Ibercaja Gestión.

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 va celebrar
el  28 de maig.

Les dues primeres
conferències es van fer a
la Sala d’Actes de l’Ajun-
tament, mentre que la ter-
cera i última va omplir de
gom a gom la Sala d’Ac-
tes del Consell Comarcal
de la Noguera.

Finalitza el cicle de

conferències sobre l’actual

crisi econòmica mundial

La sala d’Actes del consell ple de gom a gom

La conferència es va
celebrar a la Sala
d’Actes del Consell
Comarcal de la
Noguera

Escola d’Estiu de la Noguera

sors que s’ofereixen durant
aquest dies, són: Viatge so-
nor, del moviment a la rela-
xació; física pop; activitats

educatives per internet; as-
tronomia a l’aula; treballar
per projectes i recursos per
a pissarres digitals.
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El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
Muralles de Balaguer

Fronteres assentades al talús
proclamen els costums d’uns altres dies.
Muralles arrelades serra amunt,
del fons dels anys avui encara ens miren.

Respir de potentats i gent humil,
gegant filera ampla encimbellada.
De reis, comtes, princeses i cabdills,
del poble i del poder, tanca estimada.

Gran llosa colossal, enginy valent,
muralla al capdamunt, bell sentinella.
Redós d’un Balaguer que encara fem,
de baix al Mercadal fins la carena.

Muralles de tirans, vassalls, ibers,
defensa de reis moros i reis nostres,
d’aquest avui insigne Balaguer,
de feus, romans, jueus, senyors i nobles.

La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres

Josep Ma de Sagarra,
exiliat a París durant la
Guerra Civil, va viatjar a
Tahití en companyia de
Mercè Devesa, amb qui
s’acabava de casar. Aquest
viatge havia estat un regal
de bodes de Francesc
Cambó. A la Polinèsia,
Sagarra tenia la intenció de
fugir de l’ambient opressiu
de l’exili. El 28 de desembre
de 1936, ell i la seva esposa
es van embarcar a Marsella
en el Commisaire Rammel;
van arribar a Tahití al febrer
de 1937 i van tornar de nou
a Marsella, en el Ville de
Strasbourg, el 20 de juliol
de 1937. Del quadern de
bord que anava escrivint
Josep Maria de Sagarra al
llarg d’aquests mesos, va
sorgir “La ruta blava”, un
llibre excepcional i d’un estil
narratiu impecable.

La ruta blava

Autor: Josep Ma de

Segarra

Gènere: Novel·la

Pollastre amb prunes

Autor: Marjane

Satrapi

Gènere: Còmic

La nena dels pardals

Autor: Sara

Pennypacker

Gènere: Infantil (+6)

Marjane Satrapi és una
autora iraní de còmic, la
qual va fer-se molt popular
amb l’obra Persèpolis, una
història autobiogràfica
que denuncia el fanatisme
islàmic i que ha estat
guardonada amb nombro-
sos premis. Aquest cop,
amb “Pollastre amb pru-
nes”, l’autora ens situa al
Teheran de 1958. La vida
de Nasser Ali, un virtuós
de la música i pare de
família, perd tot sentit en
el moment que la seva do-
na li trenca el tar, l’instru-
ment que l’ha acompanyat
durant tota la seva vida.
Satrapi no abandona la
narració biogràfica bo i
centrant-se en un home
que ja no té ganes de
viure. L’obra ha rebut el
Premi a Millor Àlbum al
festival d’Angoulême ‘05.

El llibre és una
suggeridora narració de
rerefons ecologista,
basada en fets reals que
ens fa adonar de la
immensa saviesa de la
natura i de com l’ésser
humà hauria de mostrar-se
humil i respectuós envers
ella. La narració planteja
qüestions de gran interès
que segurament no es farà
un infant, però sobre les
quals val la pena
reflexionar per a donar
validesa a l’actuació de la
nena.

L’àlbum compta amb
un excel·lent treball
d’il·lustració a càrrec de
Yoko Tanaka, que no
només dóna un eficaç
suport a la narració sinó
que aporta també pàgines
que emocionen per tot el
que transmeten.

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Carlos Galiano deixa la presidència del
Club Futbol Balaguer després de 7 anys

Carlos Galiano ha deixat
la presidència del Club Fut-
bol Balaguer després de 7
anys al càrrec. Galiano va
manifestar que el seu projec-
te estava esgotat, que s’ha-
via acabat una etapa, i que
feien falta noves cares i no-
ves idees per dirigir el club.

Una Junta gestora es fa
càrrec del club des del pas-
sat 1 de juny, i ja treballa en
la planificació de la propera
temporada.

D’altra banda, el club ha
estat realitzant aquests dies,
un campus “casting” amb
joves jugadors de diferents
equips de la tota la provín-
cia.«Càsting» de joves futbolistes

L’Orgel·lia guanya el Torneig de
Benjamins de Futbol 7, de Balaguer

L’Orgel·lia va proclamar-
se campió del Torneig de
Futbol 7 en categoria Benja-
mí de Balaguer.

Va vèncer en la final al
Baix Segrià per 2-0. El
Balaguer A va quedar tercer
del torneig al vèncer en la fi-
nal de consolació a l’Escola
de Futbol la Noguera per 5-
2.

El jugador balaguerí
Quim Fortuny va ser procla-
mat millor jugador del Tor-
neig de Futbol 7 de Balaguer.

Una Junta gestora es farà càrrec del club de la
capital de la Noguera durant aquesta temporada

Els usuaris del Centre
de Dia de Salut Mental de
la ciutat de Balaguer, van
participar, els passats 21 i
22 d’abril, en un torneig
de futbol Sala internacio-
nal, a la ciutat barce-
lonesa del Prat de
Llobregat.

En aquest torneig
esportiu hi van participar
diferents equips italians i
catalans, essent una de
les activitats que es
realitzen dins l’àrea

d’esport inclosa dins del
programa de rehabilitació
psicosocial d’aquests
usuaris del Centre de Dia
de Salut mental de
Balaguer.

El Centre de Dia de
Salut Mental de Balaguer,
ubicat en  l’Hospital
Jaume d’Urgell, ha volgut
agrair  la col·laboració i el
suport prestat del Club de
Futbol Balaguer, per la
donació de l’equipament
esportiu, i a l’Ajuntament
de Balaguer, especialment
a la regidoria d’Esports,
per la concessió del
pavelló poliesportiu  per
poder entrenar durant tota
la temporada, i així poder
dur a terme aquesta tasca
esportiva pels usuaris del
centre.

El Centre de Dia de Salut

Mental participa en un

torneig de Futbol Sala

Participants al torneig de Futbol Sala

El Torneig va
disputar-se els
passats 21 i 22 d’abril
a la ciutat del Prat de
Llobregat

Torneig de Futbol 7 Benjamí de Balaguer
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El pavelló poliesportiu
de Balaguer acollirà du-
rant aquest proper cap de
setmana del 12 i 13 de
juny, una nova edició de
les 24 Hores de Futbol
Sala que organitza el Bar
Vila de Balaguer.

Durant els dos dies,
gran quantitat d’equips
de totes les categories,
desfilaran pel pavelló
poliesportiu de la capital
de la Noguera per dispu-
tar els corresponents par-
tits de futbol sala.

La fase més seguida
pel públic balaguerí es la
categoria sènior, que es
disputarà durant la nit del
dissabte, mentre que la
fase final es disputarà la
tarda del diumenge.

El gran interès que
durant els darrers anys ha
portat a la pràctica
d’aquest esport pels joves
balaguerins, fan d’aquest
esdeveniment esportiu,
un dels més seguits i es-
perats pel públic balague-
rí, que podrà gaudir dels
millors jugadors, tant in-
fantils, cadets, juvenils i
sèniors de la nostra ciutat
i de la nostra comarca,
com ha succeït en les an-
teriors edicions, i que s’ha
convertit en un esperat
aconteixement esportiu
any rera any.

El poliesportiu acollirà una

nova edició de les 24 Hores

de Futbol Sala de Balaguer

24 Hores de Futbol Sala

Durant el proper cap
de setmana del 12 i
13 de juny,
organitzades pel
Bar Vila

El Club Futbol Sala Cristec-Balaguer,
despedeix la temporada amb victòria

El Cristec Balaguer gua-
nya el derbi que l’enfrontava
al Tàrrega, per 6 gols a 9,  en
partit corresponent a la dar-
rera jornada de la Nacional
B. Els balaguerins culminen
amb victòria una bona tem-
porada, finalitzen la compe-
tició en la setena posició
amb 51 punts (16 victòries,
3 empats, 11 derrotes), se-
gon millor registre en les
seves 11 temporades a la
nacional, en un partit que va
tenir com a element emotiu
el comiat del jugador Víctor
Pujol, segon capità de
l’equip i que ha defensat els
colors del Club Futbol Sala

Balaguer durant 7 tempora-
des en les quals sempre ha
estat un dels referents de la
plantilla.

En quan al partit, els ho-
mes de Jaume Canal afron-
taven el derbi com a favorits
davant un equip que havia
perdut la categoria feia vàri-
es jornades.

El primer període va

Víctor va marcar un dels 9 gols

finalitzar amb mínim
avantatge balaguerí de 2
gols a 3, malgrat que per
ocasions el resultat podia
haver estat molt més abultat
a favor d’un Cristec que va
perdonar massa en atac.
Una fluixa sortida
balaguerina en la segona part
va facilitar que els locals es
fiquessin per davant i
mantinguessin mínims
avantatges abans d’arribar-
se al darrer tram de
l’encontre (6-5, min. 32).

A partir d’aquest
moment la superioritat
tècnica i fons de banqueta
del Cristec van dictar
sentència i un parcial a 0 a 4
en els darrers 5 minuts van
finiquitar l’encontre amb el
definitiu 6 a 9.

Els golejadors del
Cristec van ser Tarroja (4
gols)  Moha, (2 gols), Víctor,
Gerard i Xolo.

El Cristec va guanyar al Tàrrega per 6-9

Els homes de Jaume
Canal s’imposen al
Tàrrega, en el derbi
lleidatà per 6 gols a 9
en el darrer partit
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BALAGUER

Èxit de participació en una nova edició
de les 24 Hores de Bàsquet a Balaguer

El passat cap de setma-
na, dies 5 i 6 de juny, va tenir
lloc la celebració de les 24
Hores de Bàsquet Ciutat de
Balaguer, amb la participa-
ció d’una quarantena
d’equips.

D’entre els participants,
hi havia des dels escolars
fins als equips sèniors, que
van jugar ininterrompuda-
ment al Pavelló Poliesportiu
de Balaguer.

En la final sènior, dispu-
tada el diumenge al migdia,
van arribar l’equip de
Compsaonline que es va im-
posar a l’Insignis, en un par-
tit molt igualat i emocio-
nant.Equips infantils a les 24 Hores de Bàsquet

Les triatlons de carretera i muntanya a
Balaguer, els propers 19 i 20 de juny

El propers 19 i 20 de juny,
Balaguer acollirà una prova
del Campionat de Catalunya
de Triatló tant de carretera
com de muntanya. Les dues
triatlons tindran sortida des
de Sant Llorenç, on es faran
les proves de natació, i l’arri-
bada a la passarel·la de
Balaguer.

L’atractiu d’aquest esport
és veu impulsat per la pro-
posta conjunta que han tin-
gut la Regidoria d’esports i
el Club Esportiu Pedala.Cat,
amb un cap de setmana de
Triatló complert, amb dues
proves ben diferenciades.

El dissabte Triatló Olím-
pic de carretera, 1.500 metres
nedant; 80 quilòmetres en bi-

L’equip de Compsaonline es va imposar en la final

sènior a l’Insignis en un partit molt igualat

El Club Tennis Taula
Balaguer, va ser elegit
com la millor entitat
esportiva de Lleida, en el
transcurs de la XXI Gala
de l’Esport Lleidatà,
organitzada per l’Asso-
ciació de la Premsa
Esportiva de Lleida, que
premiava els millors
esportistes i entitats
esportives de les
comarques de Lleida
durant aquest passat any
2009.

El CTT Balaguer ja
havia estat nominat com
a finalista en la XX edició
de la Gala, ara fa dos anys,
però ha estat enguany
quan, en reconeixement

a la seva ascendent
trajectòria esportiva i a la
seva brillant gestió, ha
guanyat el guardó davant
les altres dues entitats
finalistes, el F.C. Benavent
(futbol), i la Escuderia
Lleida (automobilisme).

A l’acte, celebrat en el
marc incomparable de La
Llotja de Lleida amb
l’assistència de més 400
convidats, es va elegir
també el millor esportista
masculí, Carles Puyol
(futbol), la millor esportis-
ta femenina, Eva Ledesma
(Triatló), el millor dirigent,
Andreu Subias (futbol), i
el millor tècnic, Albert
Costa (tennis).

Durant la vetllada,
l’organització també va
lliurar una menció
especial al balaguerí
Robert Martínez per la
seva ascendent carrera
com a entrenador, arribant
a la Premier League
anglesa.

El Club Tennis Taula Balaguer

escollit com a millor entitat

esportiva de Lleida

El Club Tennis Taula Balaguer amb el trofeu

Robert Martínez va

tenir una menció

especial en la gala

organitzada pels

periodistes esportius

Triatló

cicleta de carretera i 21 qui-
lòmetres de cursa a peu
triatló de muntanya. El diu-
menge triatló de muntanya,
amb unes distàncies de 750

metres nedant; 26 quilòme-
tres en BTT i 5 quilòmetres
de cursa a peu. Balaguer serà
un referent en aquest esport
a nivell nacional.
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Homenatge als millors esportistes
en la 22ena Nit de l’Esport

El proper divendres dia
25 de juny es celebrarà a
Balaguer la Nit de l’Esport
que enguany arriba a la vint-
i-dosena edició. La Festa,
organitzada per la Regidoria
d’Esports i les entitats espor-
tives de Balaguer, serveix per
premiar els esportistes més
destacats en les seves mo-
dalitats durant la temporada
2009-2010, així com un reco-
neixement a les entitats es-
portives que amb la seva tas-
ca fan possible una àmplia
oferta esportiva pels bala-
guerins.

Les més de quinze
entitats que s’hi trobaran
convidades fan que
l’espectacle reuneixi a uns
100 esportistes, fet que deixa
petit el teatre de la ciutat, seu
on es celebrarà la festa.Els guardonats l’any passat

La Nit de l’Esport es celebrarà el proper divendres

25 de juny, al Teatre Municipal de Balaguer, a partir

de les 10 del vespre

La festa, dirigida per dos
presentadors i una excel·lent
projecció on s’hi mostren
petits retalls audiovisuals
dels esportistes vindrà
acompanyada amb
l’assistència d’un gran
nombre d’autoritats a nivell
territorial de l’esport.

A més per la present
edició d’enguany, es vol fer
partícips a tota la població

amb la votació d’una nova
menció especial en quatre
categories diferents; als
millor esportistes en
individual i per equip, tant la
secció masculina com la
femenina.

Les votacions es podran
realitzar a la pàgina web de
la regidoria d’esports de
Balaguer, a partir del dilluns
7 de juny.

Les autoritats locals i comarcals hi seran presents
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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

Les piscines municipals del Secà
s’obriran aquest cap de setmana

El proper divendres 11 de
juny obriran les seves por-
tes les piscines municipals
del barri del Secà. Durant el
cap de setmana estaran
obertes des de les 10,30 fins
a les 20 hores, mentre que
durant els primers dies, i
mentre no comencen les
vacances escolars, les pisci-
nes només obriran en horari
de tarda.

Les piscines municipals
del Poliesportiu obriran una
setmana més tard, ja que
s’han de realitzar les tasques
de canvi de piscina coberta
a piscina d’estiu. Les pisci-
nes restaran obertes fins el
proper mes de setembre.Piscines del Secà

Els nedadors balaguerins sumen  17
medalles al Campionat de Catalunya

El passat cap de setma-
na va celebrar-se el campio-
nat de Catalunya Màster a
les instal·lacions del Club
Sant Jordi de Barcelona, amb
la participació de nou neda-
dors del Club Esportiu Nata-
ció Balaguer amb uns resul-
tats magnífics, aconseguint
un total de disset medalles
(6 d’or, 6 d’argent i 5 de bron-
ze).

Destaquem en la
categoria masculina  +35 al
David Pifarré amb una
medalla d’or i campió de
Catalunya en els 50 metres
papallona i en David Bach
amb una medalla també d’or
en els 100 metres esquena i
bronze en els 100 metres
lliures.

En categoria +25 tenim
al Gerard Nadal amb la
medalla d’argent en els 200
metres lliures i bronze en els
100 metres lliures.

En la categoria
premàster a l’Albert Barri
amb dos medalles d’or en

Durant els primers dies només estaran obertes amb

horari de tarda, excepte els caps de setmana

Un any més la Regi-
doria d’Esports de l’ajun-
tament de Balaguer orga-
nitza les estades esporti-
ves “Estiuesport”, dedica-
des als nois i noies de
Balaguer i comarca.

Com en edicions
anteriors es preveu un
èxit en la participació en
totes les activitats que
s’hi poden trobar;
Triaesport, Camp Base i
Camp II; In&Out i Temps
afegit; a més de les
diferents modalitats

d’accés i possibilitats per
accedir a les piscines
municipals d’estiu, que
per la present edició van
millorant en els serveis
externs; ja sigui en l’espai
de lectura i en el servei de
bar a les piscines
municipals del barri del
Secà.

El ritme d’inscripcions
segueix a un bon ritme,
després d’iniciar-se el
passat dia 1 de juny;
tanmateix el termini de
les inscripcions no es
tancarà fins a cobrir totes
les places.

Per qualsevol infor-
mació podeu trucar a la
Regidoria d’Esports, al
telèfon 973 45 09 15, de
dilluns a divendres de les
11 del matí a les 2 de la
tarda.

La regidoria d’Esports

organitza les estades

esportives “Estiuesport”

Estiuesport

Tot un seguit

d’activitats esportives

per als més joves

durant les vacances

escolars d’estiu

Club Natació Balaguer

les proves de 200 metres
esquena i 200 metres estils i
argent en els 200 metres
lliures, en Marc Auberni
també dos d’or en 100
metres papallona i 400
metres estils i argent en els
200 metres papallona.

En la categoria femenina
+45 tenim a l’Imma Torné
aconseguint la medalla
d’argent en els 200 metres
estils i dos de bronze en els

100 i 400 metres lliures.
En la categoria de +35

tenim a la Noemí Torras amb
una medalla d’argent en els
50 metres braça i bronze en
els 50 metres papallona i
finalment en Premàster la
Lucia Martínez medalla
d’argent en els 100 metres
lliures. Aquests són els
resultats aportats pels
nedadors balaguerins en el
campionat de Catalunya.
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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.

Per a que aprenguin
C.G.A.

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

Al llarg dels anys que tinc
he vist que certament la vida
sempre ens sorprèn. Ara ens
sembla que qualsevol podia
pressentir que aquella festa de
disbauxa no podia durar, però
vés per on al durar tant, ja la
vàrem fer nostra per cada dia
i... per sempre. I ens hi trobà-
vem la mar de bé. Tota aquesta
alegria que prou la vam fer du-
rar entre tots, ens va donar
temps per fer-nos una mica més
vells i la prudència -que igual
que certes malalties-, sols s’ad-
quireixen amb els anys, no ens
va donar l’oportunitat de millo-
rar el sentit de la mesura. I així
ens trobem.

Per sort en una ciutat com

Em vaig trobar el Paco al
rentador del polígon. L’home
feia estona que passava i
repassava el raig d’encerar per
sobre el seu BMV. Finalment,
va semblar satisfet del to
resplendent que havia agafat
el cotxe. En aquell moment va
escaure en mi, que esperava
torn darrera, recolzat al polsós
capó del meu cotxe.

- Ei! –em va cridar i em va
venir a saludar- Què fas, com
va tot?

- Bé. –li vaig respondre- No
em queixo. I tu que tal? Veig
que estrenes cotxe.

- Que va! –em va corregir-
És de segona mà, portat
d’Alemània. Una màquina:
dos-cents quaranta cavalls,
tres mil centímetres cúbics...
a dos-cents setanta l’he posat.

- Déu n’hi do! –vaig xiular-
Però tu no treballes al vidre,
aquí a la vora, perquè el vols
aquest avió?

El Paco va negar amb el

Entrevistes freaks. L’any que ve,

tots a l’Aplec del cargol!
Inyaqui Olarte Vives

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

cap- No. –va dir- Ara estic
treballant a Lleida i tinc que
pujar i baixar cada dia. A més,
una nit de marxa per Lleida
vaig conèixer una noia de Seròs
i ara els caps de setmana hi
faig cap també. Em passo la
setmana pujant i baixant.

Me’l vaig mirar assentint.
M’estava mossegant la
llengua. Estava a punt de dir-li
que, així estant, més que un
cotxe s’hauria d’haver comprat
o llogat un pis a Lleida, però
vaig callar. Ja ha marxat prou
gent de Balaguer com per
animar a partir als que encara
queden.

És el que passa, a
Balaguer s’hi viu bé, és tranquil,
però clar, si cada matí has de
matinar i sortir a la carretera
a fer quilòmetres per anar a la
feina i, a més, tens poc hàbit
de fer-hi vida social, al final
acabes marxant. És el que a la
llarga passa amb les ciutats
dormitori. Primer van marxant

els més talentosos cap a
Barcelona, Madrid, Londres.
Després molts titulats
universitaris, que només
troben feina d’allò que han
estudiat, fora del poble.
També molts tècnics i
professionals s’han de
buscar la vida fora d’aquí.
Arriba el moment que la
majoria de la gent
preparada, la que podria
muntar empreses o tirar
endavant les que queden, ja
no viu a la ciutat.

Si, s’hi viu bé a
Balaguer. Hi ha placetes, el
passeig del riu, s’hi aparca
fàcil... però em fa l’efecte
que amb això no n’hi ha
prou. A Lleida també n’han
fet un munt de placetes i
han arreglat carrers i el
passeig del riu. Lo de
l’aparcament està més
pebrat, sí, de moment.
Lleida se’ns menja i fa
l’efecte com si aquí ja ens
estès bé ser el nou barri de
Mangraners o del Secà. Hi
he donat molts tombs i no
acabo de veure cap on
anem, si és que no anem a
Lleida.
---------------------------------------------

Convergència Democrà-
tica de Catalunya a Balaguer
ha canviat de seu. Estem a la
Plaça del Mercadal 45, baixos.

Sovint quant algú es
trasllada de casa o de lloc de
treball,  aprofita per a
«redecorar» també alguna
actitud.

Canviem per a obtenir una
millora tant en l’aspecte extern
com en l’intern.  Una millor
imatge i millors instal·lacions
que ens portin major
comoditat. Tot ho veus més net,
més curiós, amb més
possibilitats i avantatges. El
canvi, generalment,
«il·lusiona».

A nosaltres, la gent de
Convergència, ens ha passat.
I quant hi ha més il·lusió
sorgeixen nous projectes, nous
reptes, noves capacitats i nous
compromisos.

Un d’ells (projecte, repte o
compromís) és el d’obrir la
«casa». Obrir la nostra casa en
un sentit estricte. De dilluns a
dijous de 7 a 9 del vespre.

Al vostre servei
Josep M. Roigé, en nom de CDC de Balaguer

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

Allí ens trobareu com a
Partit i també com a Grup
Municipal (Convergència i
Unió) per atendre-us en tot allò
que us puguem servir.  És el
Servei d’Atenció al Ciutadà.

Obrir, també,  casa nostra
en el sentit més ampli. Obrir-
la a la participació, a les idees,
a la crítica, en definitiva a la
complicitat amb la ciutadania,
amb tots vosaltres.

Ens agradaria aconseguir,
i només serà possible amb el
vostre ajut, que el local d’un
partit polític, el de CDC
almenys,  pugui ser també un
lloc de trobada, de conversa,
d’encontre.

Hi realitzarem, entre
altres, activitats obertes a
tothom, militants o no. Us
oferim, també,  la possibilitat
d’utilitzar-lo si heu de fer alguna
activitat i/o reunió  per la que
entengueu que el nostre local
us és adient.

Per tot això, us convidem
a visitar-nos.  Hi sereu
benvinguts.

Balaguer, encara tens el plaer
de veure la quantitat de gent
que van viure com avui, i com
ho faran demà, sense
daltabaixos, ni “fantasmades”
de protagonisme. Per aquests
no hi haurà crisis, ni manca de
diners. Fan el que han fet i sa-
ben el que faran. Altres que
busquen la foto eterna amb des-
esperació quasi, hauran de fer
el ridícul per sortir una mica afa-
vorits. Tots plegats som així,
d’un extrem a l’altre, i ben poca
cosa ens farà canviar, deu és-
ser cosa de gens o d’estupide-
sa. I sense cap dubte d’una de-
terminada saviesa de viure en
els del primer cas. Aquesta
llarguíssima malaltia econòmi-

ca i social en que estem ficats,
n’estic segur la superarem. El
cost que pagarem serà altíssim,
i un no pot deixar de pensar qui-
na raó hi pot haver per a que tot
un Partit Socialista, encara tin-
gui i respecti a un home com el
ZP com a líder. Sols trobo una
explicació i és el bé que a tots
els hi deu anar mantenir a un
inepte al davant de l’aparell
d’un Estat que fa aigües per tot
arreu.

La nostra estimada Gene-
ralitat, solidària com és amb
els seus patrons, es mostra rà-
pida a fer pinya per fer més di-
ners a costa dels seus adminis-
trats. Tenint més impostos que
cap regió d’Espanya els nostres
senyors del Tripartit-2, se’n trau-
ran de la màniga els que con-
vingui per poder anar malgas-
tant com fins ara. Doncs enca-
ra queda molta clientela, afili-

ats i parents per satisfer. Mireu
de enterar-vos del fillet del Bar-
galló, o la carrera meteòrica de
la filla funcionària del Baltasar.
No cal parlar del germà del
Carod. Amb tot no tenim ni un
clau, i s’ha hagut d’agafar
temps per pagar els hospitals
concertats, i ull, que demà el
Cobrador del Frac no es fiqui a
la porta de la Generalitat. Mal-
grat tot els que amb entusias-
me confiaven en el Zapatero,
per fer guanyar un plus a
Catalunya (ja, ja), cobraran el
dia senyalat, i no serà pas per
haver-nos fet ni un xic més feli-
ços, ni haver-nos sorprès amb
alguna mesura autènticament
de progrés. I sorprenentment és
el cas que cada dia són més la
gent que no creu ni en Esquer-
ra, ni en Reagrupament i menys
si surt el Laporta a la foto. Mal-
grat les campanyes del “Deci-

deix”, tant idealistes com utò-
piques, la quantitat de porque-
ria que amb sols trenta anys
han acumulat tots els partits
(tots), ningú es creu que la in-
dependència fós el remei. La
nostra capacitat és tant gran,
tenim tal enginy per rumiar
com “xoriçar”, que amb poc
temps hauríem de reconèixer
que ens hem equivocat. I que
fer aleshores? el que fem ara,
parlar malament dels polítics,
retrata’ls com són en realitat, i
pregar per a que tot Espanya
vingui a la nostra ciutat, on tro-
baran un Ajuntament que no ha
fet visible cap austeritat als
seus serveis i prestacions, i que
amb Decrets d’Alcaldia fa que
la ciutat millori i prosperi. Per
a que aprenguin.

---------------------------------------------------
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Tots els centres escolars de Balaguer
celebren la Festa de Final de Curs

Durant aquest mes de
juny, la totalitat dels centres
escolars de la ciutat, celebren
les seves festes de final de
curs.

Aquest cap de setmana
seran l’escola Mont-Roig, l’Es-
cola Pia, el col·legi Nostra Se-
nyora del Carme, el col·legi
Àngel Guimerà i la Llar d’in-
fants Municipal Els Putxinel·-
lis,  mentre que el proper dis-
sabte 19 de juny tocarà el torn
als col·legis Gaspar de Porto-
là, La Noguera i la Llar d’In-
fants Municipal Patufet.

La música i la gresca se-
ran presents en totes aques-
tes festes escolars, per aco-
miadar el curs ja passat.Festes de final de curs als centres escolars de Balaguer

El grup d’havaneres Grup de Ponent
va actuar al Passeig de l’Estació

El passat dissabte 22 de
maig, van actuar a les 8 d el
vespre al Passeig de l’Esta-
ció, el grup local d’havane-
res Grup de Ponent, patroci-
nat pels establiments 1900,
Datsis, Tirgyps, La Jijonenca
i la Noociola.

L’escenari va estar col·-
locat a l’alçada del carrer
Girona i un nombrós públic
va poder gaudir de la canta-
da d’havaneres que va oferir
aquest grup provinent de
Balaguer.

Durant els dos propers caps de setmana, els centres

han organitzat les seves festes de fi de curs

L’Institut Català
d’Energia ha posat en
marxa el concurs fotogrà-
fic «Ensenya’ns com es-
talvies energia», en el
marc de la «Setmana de
l’Energia», que aquest
any tindrà lloc del 14 al 20
de Juny amb l’objectiu de
promoure mesures d’es-
talvi i eficiència energèti-
ca entre la població.

El concurs és obert a
tothom i compta amb
tres categories de
participació: artística,

divertida i original.
Les persones que

resultin guanyadores en
cadascuna de les tres
categories, seran
premiades amb una
bicicleta de la marca
Monty.

La campanya compta
amb la col·laboració de
diversos ajuntaments
catalans, entre els quals
hi ha l’Ajuntament de
Balaguer.

A cadascun d’aquests
municipis adherits, s’hi
exposaran totes les
fotografies presentades
pels seus veïns i veïnes.

El termini de
presentació de les
fotografies participants
estarà obert fins al proper
dia 20 de juny a
fotosicaen@lavola.com

Balaguer s’acull al Concurs

fotogràfic “Ensenyan’s com

estalvies energia”

Balaguer amb el concurs fotogràfic

Les fotografies es

poden enviar fins el

20 de juny al correu

electrònic

fotosicaen@lavola.com

Cantada d’havaneres al Passeig de l’Estació
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Entrevista amb Jordi Anguera, director
de l’Agència Catalana de Consum

“Volem que el consum sigui crític, actiu i participatiu”. Defensem els drets

dels consumidors des de la prevenció: formació, informació i control”

Què és l’Agència Cata-

lana de Consum?

És l’organisme públic de
la Generalitat que té com a
missió la defensa dels drets
dels consumidors. Això ho
podem fer de moltes
maneres. Intentem fer-ho
des de la prevenció, és a dir,
molta informació, molta
formació i molt control.
Però sense oblidar que hi
haurà conflictes i, per tant,
tenint els mitjans necessaris
per afrontar-los, que són la
mediació i l’arbitratge.

Com duu a terme la seva

feina?

Fem controls amb
diferents campanyes. Per a
aquest 2010, les campanyes
grosses són els serveis
financers, on s’inspec-
cionaran totes les caixes,
tots els bancs i totes les
empreses que ofereixin
serveis financers, agrupa-
ment de préstecs. La segona
campanya important serà
sobre els requisits generals
als establiments, agafarem
4 o 5 sectors i comprovarem
que compleixin les normes
bàsiques. També en farem

L ’ e x p o s i c i ó
ConsumIN, que es
presenta a la Sala
d’Exposicions Sant Joan
de Lleida (Pl. Sant Joan,
s/n) del 7 al 30 de juny,
convida als ciutadans i
ciutadanes a reflexionar
sobre els seus drets i,
especialment, sobre els
seus deures com a
persones consumidores
per evitar les males

pràctiques de consum.
L’Agència Catalana del
Consum vol divulgar una
nova, i més responsable,
manera d’entendre el
consum: el ConsumIN.
Aquesta mostra s’adreça
al públic adult amb
l’objectiu que prengui
consciència sobre els
seus propis actes de
consum i pugui
modificar-los si cal.

Ha arribat el ConcumIN a

Lleida, del 7 al 30 de juny

a la Sala d’Exposicions

Sant Joan

Cartell anunciador de l’Exposició

Jordi Anguera, director de l’Agència Catalana de Consum

de compra per Internet.
Comprarem coses i després
les tornarem per garantir no
només la informació que
donen abans de contractar i
saber com és el procés de
contractació, sinó que
també comprovarem el dret
desistiment, que és el dret
a tornar el producte sense
donar cap tipus d’explicació
en els set dies posteriors a
la compra.

La gent reclama poc?

La cultura mediterrània
és així. Aquí només fa 35
anys que tenim drets, i com
ens han vingut tots de cop
no estem acostumats a
reivindicar-los. La persona
ha de saber que per exigir
els seus drets ha de saber
els seus deures. Molta gent
signa contractes sense
saber què posen i després
es troben amb conductes
abusives. L’hàbit de
reclamar i de denunciar està
pujant. La gent es pensa que
la cosa va a pitjor, però
realment s’està
normalitzant perquè fins ara
teníem una actuació molt
passiva.

Quines són les principals

queixes de la gent?

Rebem moltes
consultes, reclamacions i
denúncies, que són diferents
maneres de queixar-se
d’algunes coses buscant
diferents finalitats.

Així, com anem de

consultes i reclamacions?

Al voltant de les 90.000
consultes ateses són sobre
temes de telefonia i Internet.
En segona posició, hi ha el
gas i el llum, per culpa del
canvi de facturació de l’any
passat. I, per últim, les
entitats financeres i
assegurances per les
comissions i hipoteques.
Les reclamacions són
15.000, cosa que suposa un
augment de més d’un 40%
respecte el 2008. Aquí també
guanyen la telefonia i
Internet. S’ha de pensar que
són molts clients i amb
molts serveis com telefonia
fixa, mòbil, Internet, etc. El
transport és el segon més
reclamat i, per últim, hi ha
el gas i el llum.

Que són mediació i

arbitratge?

La mediació és un
sistema voluntari de
resolució de conflictes.
Intentem acostar posicions
entre l’empresa i l’usuari. Es
tracta de trobar una solució
amistosa. L’arbitratge és un
sistema més complicat, és
extrajudicial. És com anar a
un judici però molt més
planer. No fa falta anar amb
advocat, t’expliques amb les
teves paraules. El tribunal
ho interpreta basant-se en el
sentit comú. Per tant, és
com un judici gratuït, més
ràpid que per la via judicial i
amb un llenguatge més
entenedor.
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Anuncis breus classificats

TREBALL

-------------------------------------
SE OFRECE señora para
planchar a domicilio.
Razón: 633191476.
-------------------------------------
PRECISA oficial de per-
ruqueria.  Tel: 686417800.
-------------------------------------
GRUP D’AUTOMOCIÓ,
precisa comercial, amb
Batxillerat o FP, major de
21 anys. Raó: 973443417
(preguntar per Sr. Xavi).
-------------------------------------
BUSQUEM peó aturat
amb família de 2-3 fills
d’edat escolar per anar a
l’escola del poble. Raó:
636439143.
-------------------------------------

IMMOBLES

-------------------------------------
ES LLOGA àtic a Barce-
lona, 3 hab., cuina inde-
pendent, moblat. Prop
metro Pubilla Casas (L5),
i del tranbaix. Preu: 660
e/despeses. Raó tels:
605642959-973108758-
695582313.
-------------------------------------
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 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.
--------------------------------
BALAGUER,  oportu-
nitat.Casa en venda.
Reformada. Zona molt
tranquila. Sense pati.
104 .850  e .  Te lè fon:
618300339.
--------------------------------
SE  TRASPASA
lavadero de coches en
c/  Barcelona,  56 .
Razón:  650604581-
618382661 (Carmen).
--------------------------------
ES LLOGUEN pàrkings al
c/ Barcelona, 68 (de línia
i tancats). Interessats tru-
car al: 676116396.
-------------------------------------

LOCAL COMERCIAL es
l loga,  a  l ’Av inguda
Pere III, 200 m2. Preu:
650 euros al mes. Raó
telèfon: 973450407.
--------------------------------
ES LLOGUEN pàrkings a
l’edifici HP Sanahuja, 36.
Referència Cudós. Raó:
973450555 (demanar per
Montse).
-------------------------------------
ES LLOGA xalet a la Pi-
neda (a l  costat  de
Salou), 4 hab., 2 banys,
re format .  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.
-------------------------------------
ES LLOGA planta baixa al
Secà, amb garaig, jardí,
magatzem, celler, 3 hab.,
menjador, cuina, bany.
Sense mobles. Preu: 450
e/mes. Raó: 616771071-
635497446.
-------------------------------------
PÀRKING tancat, gran,
amb llum. Es lloga. 69 e/
mes, c/ Doctor Fleming.
Raó: 973450407.
-------------------------------------

TERRENY en venda per a
casa adossada, 120 m2,
zona la Miranda. Local en
venda/lloguer de 120 m2,
zona la Miranda. Raó:
626555395-619130503.
-------------------------------------
BONIC I AMPLI aparta-
ment a Balaguer. Molt
cèntric, 2 hab., àmplies,
cuina, menjador, amb
sortida a terrassa. Boni-
ques zones comunes i
amb ascenssor. 94.500 e.
Raó: 618300339.
-------------------------------------

VARIS

-------------------------------------
ES DONEN classes d’an-
glès de primària i ESO.
Raó: 973445126.
-------------------------------------
VENC eines de paleta i
guixaire. També testos
per a plantes. Preu a con-
venir. Raó: 697229262.
-------------------------------------
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.
-------------------------------------

NOU SERVEI de quiro-
massatge, a la botiga “La
Boga”. Oferim serveis de
massatge esportiu, anti-
cel·lulític, facial, circula-
tori, relaxant, terapèutic,
problemes d’artrosi, lum-
bàlgia, ciàtica, cervicàl-
gia...Òptims resultats des
de la primera sessió! Ens
trobareu a la Plaça Mer-
cadal, 37 Balaguer. Tel:
973448810.
-------------------------------------
DRAMÉ AFRICANO, pro-
fesor vidente. Trabajo,
salud, negocios, amor,
pareja... Soluciono pro-
blemas difíciles, alcohol,
tabaco, impotencia. Si
tiene algo que le asuste
en casa, como fantasmas,
diablos... Yo lo puedo
ayudar a curar. Recibo
todos los dias en
Balaguer. Tel: 635190096-
nabidrame@hotmail.com
-------------------------------------
COMPRO nevera de
butano de segona mà.
Raó telèfon: 973448273.
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
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  nostra 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 10 de juny a les 8 de la tarda del  17 de juny MARCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De les 8 de la tarda del 17 de juny a les 8 de la tarda del 24 de juny ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De les 8 de la tarda del 24 de juny a les 8 de la tarda de l’ 1 de juliol CLAVER

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

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

Horari d’autobusos

(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

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
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