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Què en penseu?...
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>>BALAGUER

Caja Madrid dóna 50.000 euros a la
residència Sant Domènec

Balaguer participa a la Fira Expo
Tren celebrada a Lleida
----------------------------------------------
>>COMARCA

Joaquim Maria Puyal guanyador
del Jaume d’urgell  2010

Mestres de la ZER El Jonc visiten
Xipre amb el Comenius
----------------------------------------------
>>CULTURA

Concert del Cor de Cambra Girona
amb obres de Francesc Amorós

Alumnes de l’Escola Pia estudien
els castells anglesos i catalans
----------------------------------------------
>>ESPORTS

El Parador guanya la final de  les
24 hores de Futbol Sala

El Teatre acollirà una nova edició
de la Nit de l’Esport el 25 de juny
----------------------------------------------
>>OCI

Tot és a punt per una nova edició
de la  festa de la Transsegre

PORTADA

Piscines Municipals

Els darrers dies hem pogut seguir en els diferents
mitjans de comunicació com, en la darrera estadística sobre
el nivell educatiu dels nostres alumnes de sisè, els alumnes
catalans estan per sota de la mitjana espanyola. Tant se val
les excuses que des del departament s’han volgut donar
sobre l’increment en la dificultat de les proves o l’entrada
de nous alumnes que en edicions anteriors no hi eren
comptabilitzats. La veritat és que el sistema educatiu del
nostre país comença a ser preocupant. Mentre els nostres
polítics s’omplen la boca de la importància de l’educació
per al futur del país, la veritat és que els seus fets i les seves
decisions no van per aquest camí.

Ens referim a la decisió del Departament d’Educació de
la Generalitat d’eliminar dues places laborals del Servei
Educatiu de la Noguera, sense valorar la tasca que durant
els darrers 25 anys han estat fent per l’educació dels escolars
de Balaguer i comarca. A ningú se li escapa que des del
Centre de Recursos Pedagògics de la Noguera, avui Servei
Educatiu, s’han iniciat gran quantitat d’activitats, iniciatives,
programes i projectes que han estat pioners a Catalunya.
Els plans de Dinàmica educativa que han permès als nostres
alumnes fer teatre escolar, participar de les festes populars,
participar en certàmens literaris, concursos de dibuix,
conèixer l’entorn...  Projectes com el “Balaguer Educa” o
“Balaguer, ciutat lectora”, que avui perillen per una decisió
presa des d’un despatx de Barcelona, sense criteri, i amb
total impunitat.

Això sí, L’EDUCACIÓ és el més important pel Govern de
la Generalitat. Endavant.

La crisi del Servei Educatiu

El que realment em mo-
lesta és que sempre siguem
els mateixos els qui hàgim
de pagar els plats trencats. Al-
guns, malauradament, no
sols un plat o alguna que al-
tra peça, sinó, per les conse-
qüències derivades de l’atzu-
cac en què ens trobem,  tota
la vaixella sencera, ja que han

perdut la feina i, fins i tot, el
subsidi. Sembla que els cau-
sants d’aquesta crisi com els
qui l’han consentida tenen i
tindran per sempre més but-
lla. I els governs i l’Adminis-
tració en general, que han
contribuït en gran mesura a
la impunitat i a la mala ges-
tió, ja han trobat la solució al
problema: que pagui el més
dèbil. Aquell que segurament
no hi ha tingut res a veure,
però en patirà, per totes ban-
des, les seqüeles (pèrdua del

lloc de treball, augment d’im-
postos, congelació de pensi-
ons, retallada del sou, paralit-
zació d’inversions...). Però,
no ens queixem, perquè la
majoria de càrrecs polítics es
reduiran el sou un 15%. ¿Qui
ho notarà més a la butxaca el
mileurista, a qui li descomp-
taran un 5%, o aquell repre-
sentant del poble que té un
sou, pel cap baix, set o vuit
vegades superior a l’anterior?
Les matemàtiques, desgraci-
adament, no fallen.
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Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 973 448 332

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER

Balaguer es promociona turísticament

a la Fira Expo Tren celebrada a Lleida

Aquest passat cap de
setmana Balaguer va ser
present a la Fira Expo Tren
amb tota la seva riquesa
com a ciutat monumental,
turística i de serveis que re-
presenta per les Terres de
Lleida.

Amb un estand institu-
cional on també hi participa-
va el Consell Comarcal de la
Noguera, Balaguer va pre-

sentar la coca del Trens dels
Llacs i va donar a conèixer
les nostres entitats i tradici-
ons destacant la Colla
Gegantera i  la Transsegre

Balaguer a la Fira Expo Tren

que va ser un dels atractius
que es va difondre a l’estand
amb la projecció d’un DVD
promocional i el repartiment
d’informació.

Va presentar la coca del
tren dels llacs i va
promocionar la propera
edició de la Festa de la
Transsegre

Com ja és habitual
l’Associació per la lluita
contra el Càncer de la
Noguera amb la col·-
laboració de l’Ajunta-
ment de Balaguer, el Con-
sell Comarcal de la No-
guera i diferents institu-
cions i entitats de la nos-
tra comarca organitza el
Sopar d’estiu al Celler
dels Costers del Sió, a la

partida de Flix, el proper
divendres dia 2 de juliol a
les 21.30 h.

Per aquest dia es
preveu un sopar
multitudinari que es
clourà amb rom cremat i
una cantada d’havaneres
a càrrec del grup balaguerí
«Vent de Ponent» com a fi
de festa.

La recaptació d’aquest
sopar, com la resta
d’activitats que organitza
aquesta associació aniran
íntegrament per activitats
i programes d’assistència
psicopedagògica dels
afectats d’aquesta
malaltia i dels seus
familiars.

Sopar per la lluita contra el
càncer, el proper 2 de juliol al
celler de Costers del Sió

El grup Vent de Ponent actuarà en el fi de festa

La recaptació es
destina a programes
d’assistència
psicopedagògica als
afectats i familiars

Obra Social de Caja Madrid dóna una

subvenció a la Residència St Domènec

Obra Social Caja Madrid
i l’Associació Residència
Geriàtrica Sant Domènec, de

Signatura del conveni

Balaguer, han signat, aquest
mes de juny, un conveni de
col·laboració pel que l’Obra

Social de l’entitat bancària
concedirà una subvenció
econòmica de 50.000 e, que
es destinaran a millorar les
infrastructures de la residèn-
cia que tenen més de 25
anys d’antiguitat.

Amb les primeres
ajudes es va poder finançar
diferents fases d’ampliació
del centre i augmentar el
nombre de places.  En
aquesta ocasió es pretén
renovar les instal·lacions de
les habitacions i millorar
l’estalvi energètic de les
zones comuns amb nous
tancaments i aïllants
tèrmics.
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Lliurament de premis de la Residència

Assistida Comtes d’Urgell
El passat 17 de juny, l’al-

calde, Miquel Aguilà, la regi-
dora de Serveis Socials,
Montse Serra, el president
del Consell Comarcal,
Vicent Font, el director de la
residència Assistida Comtes
d’Urgell, Jordi Guasch i un
representant de la Fundació
Pere Mata varen ser els en-
carregats de lliurar els pre-
mis als guanyadors  de les
originals olimpíades que des
de fa 14 anys es venen fent
en aquesta residència.

En les diferents proves
hi ha participat una cinquan-
tena  de residents, uns 10
professionals i alguns fami-
liars.Lliurament de premis de les Olimpiades

El Forn de pa Inalba sortejà 2 viatges a

París des del nou aeroport d’Alguaire
El forn de pa Inalba va fer

un sorteig de dos viatges a
París, amb sortida des del nou
aeroport d’Alguaire, amb
combinació amb el sorteig de
la ONCE del dia 9 d’abril.
L’afortunada d’un dels dos
viatges sortejats, va ser la Sra.
Teresa Ricart de Balaguer. Del
segon viatge l’afortunada va
ser una veïna d’Alcoletge. El
premi va ser lliurat de mans
d’un representant de l’empre-
sa Forns Inalba a l’agència de
viatges.

Miquel Aguilà i Vicent Font presideixen els actes de
lliurament de premis als participants als Jocs

El passat 15 de juny
va tenir lloc a la seu del
Consell Comarcal de la
Noguera, la primera Jor-
nada d’actualització en
cures pal·liatives organit-
zada per l’hospital Jaume
d’Urgell amb un ple total
d’inscrits.

El tema central «Dels
estàndards acadèmics al
capçal del llit» pretén
donar una àmplia visió
d’aquestes cures amb la
intenció de traslladar al
territori l’actualització de

diferents temàtiques
importants en el camp de
les cures pal·liatives i de
recent desenvolupament.

Aquesta jornada
anava adreçada a
professionals sanitaris
que en algun moment de
la seva pràctica diària
interaccionen amb
malalts en situació de fi
de vida i llurs famílies
exercint també com a
psicòlegs per garantir una
millor fi d’etapa.

L’acte d’inauguració
de la Jornada
d’actualització en cures
pal·liatives va anar a càrrec
de Vicent Font, president
del Consell Comarcal de
la Noguera i l’acte de
cloenda a càrrec de
Miquel Aguilà, alcalde de
Balaguer.

L’Hospital Jaume d’Urgell
organitza una Jornada sobre
cures pal·liatives

Jornada sobre cures pal·liatives

Una jornada que
estava adreçada als
professionals
sanitaris de la
Noguera

El moment de l’entrega del premi a la veïna de Balaguer



6 >> B A L A G U E R

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

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

El passat dilluns a la
sala d’actes de l’ajunta-
ment de balaguer, va te-
nir lloc l’acte de cloenda
de l’escola taller «Rehabi-
litació urbana i
mediambiental de

Balaguer. Fase 2a», amb
les especialitats d’electri-
citat/lampisteria i jardine-
ria on han participat un
total de 24 alumnes treba-
lladors/es, 12 per especia-
litat amb un perfil de jo-
ves aturats de 16 a 24
anys.

L’acte comptà amb la
presència de l’alcalde de
Balaguer Miquel Aguilà, i
la directora dels serveis
territorials del
departament de Treball a
Lleida  Pilar Nadal.

Cloenda de l’Escola Taller
dedicada a la Rehabilitació
urbana i mediambiental

Cloenda Escola Taller

En l’escola taller hi
han participat un
total de 24 alumnes
de diferents
especialitats

El Gaspar de Portolà coneix el govern

català amb “el nostre govern i tú”
Els passat divendres, dia

4 de juny, el Director General
de Relacions Institucionals,
Sr. Fèlix Alonso Cantorné,
va visitar els alumnes de ci-
cle superior de l’escola Gas-
par de Portolà. El motiu
d’aquesta visita es deu al fet
que en el centre ha partici-
pat en el projecte «El nostre
Govern i tu» proposat per la
Direcció General de Relaci-
ons Institucionals i que ha
suposat poder disposar de
tot un material didàctic per
a cada alumne amb l’objec-
tiu de donar-los a conéixer
les institucions de
Catalunya i el seu funciona-
ment.Fèlix Alonso a l’escola Gaspar de Portolà

Festival de fi de curs dels alumnes de

l’Aula municipal de Gimnàstica Rítmica
El passat divendres 11 de

juny, el recinte de les pisci-
nes del Secà van servir d’es-
cenari per la celebració del
festival de final de curs de
les alumnes de l’Aula Muni-
cipal de Gimnàstica Rítmica.

Les alumnes, des de les
més petites a les més grans
van interpretar diferents nú-
meros artístics, representant
l’obra Peter Pan, davant de
familiars i amics que es van
congregar en gran nombre
a la capital de la Noguera.

El Director General de Relacions Institucionals Fèlix
Alonso, va visitar els alumnes del centre educatiu

Festival de Gimnàstica Rítmica
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CDC obre el Servei d’Atenció al ciutadà

a la seva seu de la Plaça del Mercadal
El grup municipal de

Convergència Democràtica
de Catalunya a Balaguer han
obert un nou servei d’aten-
ció al ciutadà per tal d’acon-
seguir una millor vinculació
amb els veïns de la capital
de la Noguera.

El servei, que s’ubica a la
nova seu de CDC de
Balaguer de la Plaça del Mer-
cadal, 45, obrirà de dilluns a
divendres des de les 7 fins a
les 9 de la tarda, segons va
indicar el portanveu de CiU
a l’Ajuntament de Balaguer,
Josep Maria Roigé en la pre-
sentació del nou servei
d’atenció al ciutadà de la ca-
pital de la Noguera.

Presentació del Servei d’Atenció al Ciutadà de CDC

Nens i nenes de Balaguer fan tallers i

activitats del programa “Concilia”
El passat 17 de juny va

tenir lloc a la plaça del Merca-
dal de la capital de la Nogue-
ra, la celebració de diferents
activitats i tallers dins el pro-
grama “Concilia”, on hi varen
participar tant els nens i ne-
nes com els seus pares i ma-
res.

L’objectiu era de
conscienciar a la ciutadania
en general, del valor del
temps real i el temps ideal en
l’entorn de la vida familiar en
els nostres dies.

El grup nacionalista vol aconseguir una millor
vinculació amb els veïns de la capital de la Noguera

La Sala d’Actes de
l’Ajuntament de Balaguer
va ser l’escenari per a la
cloenda dels cursos orga-
nitzats pel Consorci per a
la Normalització Lingüís-
tica, a través del Servei
Comarcal de Català de la
Noguera, i amb la col·-
laboració de l’Ajunta-
ment de Balaguer i l’As-
sociació Africana de
Balaguer i Comarca. En el
transcurs de l’acte, repre-
sentants de l’Ajuntament
i del Centre de Normalit-

zació Lingüística de Lleida
van lliurar els certificats
del curs a l’alumnat.

També es va
obsequiar els alumnes
amb un exemplar del
recull de tres poesies de
l’autor lleidatà Màrius
Torres traduïdes per
alumnes del Centre de
Normalització Lingüística
de Lleida a diferents
llengües, que porta el títol
“Escata de drac”, editat per
l’Ajuntament de Lleida.

Els cursos per a no
catalanoparlants organit-
zats en col·laboració amb
l’Associació Africana de
Balaguer i Comarca i fi-
nançats per la Secretaria
d’Immigració han estat
seguits per uns quaranta
alumnes, de procedència
subsahariana.

Cloenda dels cursos de
Normalització lingüística per
a 40 alumnes subsaharians

Participants al curs de català

Els cursos han estat
impartits pel Servei
Comarcal de català
de la Noguera i
l’Ajuntament

Participants als tallers
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Sant Joan dóna el tret de sortida per

l’obertura de les piscines a la comarca

La Sentiu de Sió
-------------------------------------

Les instal·lacions de la
Sentiu de Sió compten amb
més de 500m2 de bany i so-
làrium, amb una amplia zona
de gespa, i amb dos vasos
de bany, un rectangular  amb
fosa per a grans i una altra
irregular per a petits. Durant
l’estiu, es realitzarà una jor-
nada amb jocs aquàtics i in-

Piscines del polisportiu de Balaguer

La majoria de poblacions de la Noguera compten
amb instal·lacions totalment acondicionades

--------------------------
Piscines municipals
de BALAGUER
Polisportiu
- 4.000 m2 d’instal·lacions
per bany i solàrium.
- Oberta del 20 de juny al
29 d’agost.
- Horari: De dilluns a
divendres de 12:15h a
20:00h. Dissabtes, diu-
menges i festius a partir
de les 11:30h.

--------------------------
Piscines municipals de
BALAGUER Secà
- 4.000 m2 d’instal·lacions
per bany i solàrium.
- Oberta del 13 de juny al
12 de setembre.
- Horari: De dilluns a diven-
dres de 12:15h a 20:00h.
Dissabtes, diumenges i
festius a partir de les
11:30h.

--------------------------
Piscines municipals de
LA SENTIU DE SIÓ
- 500 m2 d’instal·lacions
per bany i solàrium.
- Oberta del 19 de juny a
l’11 de setembre.
- Horari: Tots els dies de la
setmana de 12:00h a les
20:00h, vigílies i festius
fins a les 21h.flables que faran deleitar a

petits i grans. Les piscines
romandran obertes del 19 de
juny a l’11 de setembre, tots
els dies de 12:00h a 20:00h,
excepte vigílies i festius que
serà fins a les 21:00h. HI ha
servei de bar, i les entrades i
abonaments es poden ad-
quirir al mateix recinte o bé
a l’Ajuntament.

Balaguer
-------------------------------------

Balaguer compta amb
dos instal·lacions. En primer
lloc la piscina coberta del
polisportiu. Aquesta dispo-
sa de dos vasos de bany, un
de 25x12,5mts. i el segon en
forma circular per als més
petits de la família. Aquesta
piscina obre del 22 de juny
al 31 d’agost, tots els dies
de la setmana de 12.15h a
20.00h, excepte els dissab-
tes, diumenges i festius que
obren a les 11.30h.

La segona piscina, la tro-
barem al barri del secà, amb
un gran zona verda i tres va-
sos de bany amb diferents
formes que permeten una
millor distribució dels ba-
nyistes, a més una de les pis-
cines disposa d’una zona
amb sortidors d’aigua. La
piscina està oberta del 14 de
juny al 7 de setembre amb el
mateix horari que la del po-
lisportiu. Les entrades i abo-
naments es poden adquirir
en les mateixes piscines.

Camarasa
-------------------------------------

Camarasa té uns
1.000m2 d’instal·lacions,
amb dos vasos de bany, un
de gran i un de petit, gespa
als revoltants, servei de bar i
bibliopiscines, així com cur-
sets de natació. Obren del 24
de juny a l’11 de setembre,
de les 11:00h a les 20h. Hi ha
disponibles abonaments per
temporada.

Aquesta setmana és, per
excel·lència, la setmana
d’obertura de les piscines
públiques d’arreu de la nos-
tra comarca. Les inclemèn-
cies meteorològiques
d’aquests últims dies augu-
raven una mala temporada

estiuenca, però ans el con-
trari, les prediccions meteo-
rològiques per a aquest es-
tiu pronostiquen un estiu
calorós que farà augmentar
l’afluència de banyistes a les
nostres piscines.
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Vallfogona de B.
-------------------------------------

Vallfogona compta amb
unes magnífiques instal·-
lacions pel bany i prendre el
sol, amb 4 vasos de bany, 1
de gran, 2 de tamany mig i
una petita per a nadons. Te-
nen servei de bar durant l’ho-
rari de piscines, i es fan dife-
rents activitats culturals, es-
portives i lúdiques al mateix
recinte, les quals es poden
consultar a la pàgina web
www.vallfogona.net. Les pis-
cines estaran obertes del 19
de juny al 10 de setembre,
tots els dies de la setmana
d’11h a les 20h. El recinte
compta amb una zona de
jocs per la canalla.

Es poden treure abona-
ments a l’Ajuntament, l’en-
trada sola a taquilla.

Àger
-------------------------------------

Àger compta amb una
piscina per a adults i una per
a nens, i a l’estiu fan cursets
d’aquagim. També tenen
servei de bar. Obren del 23
de juny a l’11 de setembre,
d’11h a 20h.

Zona infantil a les piscines de Vallfogona de B.

Piscines d ‘Algerri

Cubells
-------------------------------------

La població de Cubells
disposa d’unes instal·-
lacions per bany de 1.000m2

aproximadament, amb dos
vasos de bany, un de gran i
un més petit per als menuts.
Tenen servei de bar perma-
nent i les entrades i abona-
ments s’adquireixen a les
mateixes piscines. Del 5 a 16
de juliol realitzaran uns cur-
sets de natació, i el 21 de ju-
liol es celebrarà l’Artquàtic,
a les 4 de la tarda. Obren del
23 de juny al 30 d’agost, d’11
a 20h.  tots els dies. L’horari
del bar s’allarga fins les 2 de
la matinada.

Bellcaire
-------------------------------------

Bellcaire compta amb
4.200m2 dedicats a les pisci-
nes, amb 4 vasos de bany,
un gran, un mitjà i tres pe-
tits. Tenen servei de bar.
Obren del 22 de juny a l’11
de setembre, d’11 a 21h.

Montgai
-------------------------------------

Montgai i Butsènit
compten amb una instal·-
lació de piscines cada pobla-
ció, amb dos vasos de bany
cadascuna. Obren del 23 de
juny al 6 de setembre, de les
12h a les 20h. Es fan cursets
de natació per a grans i pe-
tits, aquagim i l’Artquàtic el
25 de juliol.

Algerri
-------------------------------------

La població d’Algerri dis-
posa d’unes grans instal·-
lacions de les piscines amb
més de 2.000m2 i dos vasos
de bany, un de gran i l’altre
petit. Tenen servei de bar al
recinte, i les entrades i abo-
naments es poden adquirir
a les mateixes piscines.
Obren del 24 de juny al 5 de
setembre, de les 11 del matí
a les 8 del vespre.

--------------------------
Piscines municipals de
VALLFOGONA de B.
- 3.000 m2 d’instal·lacions
per bany i solàrium. Zona
de jocs per la canalla.
- Oberta del 19 de juny al
10 de setembre.
- Horari: cada d’11:00h a
les 20:00h, sense tancar al
migdia.

--------------------------
Piscines municipals de
CUBELLS
- 1.000 m2 d’instal·lacions
per bany i solàrium.
- Oberta del 23 de juny al
30 d’agost.
- Horari: Tots els dies de
11:00h a 20:00h.

--------------------------
Piscines municipals
d’OS DE BALAGUER
- 4.600 m2 d’instal·lacions
per bany i solàrium.
- Oberta del 23 de juny a
l’11 de setembre.
- Horari: Tots els dies de la
setmana de 11:00h a les
20:00h.
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--------------------------
Piscines municipals de
GERB
- 1.500 m2 d’instal·lacions
per bany i solàrium.
- Oberta del 24 de juny a
l’11 de setembre.
- Horari: Tots els dies de la
setmana de 12:00h a les
20:00h.

--------------------------
Piscines municipals de
TÉRMENS
- 2.500 m2 d’instal·lacions
per bany i solàrium.
- Oberta del 19 de juny a
l’11 de setembre.
- Horari: Tots els dies de
11:30h a 20:30h.

--------------------------
Piscines municipals de
CASTELLÓ DE FARFANYA
- 4.000 m2 d’instal·lacions
per bany i solàrium.
- Oberta del 24 de juny al 5
de setembre.
- Horari: Tots els dies de la
setmana de 12:00h a les
20:00h.

Castelló de Farfanya
-------------------------------------

Castelló disposa de
2.000m2 d’instal·lacions de-
dicades a les piscines, amb
3 vasos de bany, un olímpic,
una mitjana i una petita. Te-
nen servei de bar permanent
i les entrades i abonaments
es poden adquirir en el ma-
teix recinte, al bar. Durant
l’estiu realitzen cursets de
natació per a nens i adults.
Les piscines romandran
obertes del 24 de juny al 5 de
setembre, tots els dies de la
setmana de 12 a 20 hores.

Térmens
-------------------------------------

Les piscines de Térmens
compten amb tres vasos de
bany, un de gran, un mitjà i
un petit, distribuït en
2.500m2 entre zona de bany i
solàrium, amb servei de bar.
Obren del 19 de juny a l’11
de setembre, d’11:30h a
20:30h ininterrompudament.
Els abonaments es poden
adquirir a les oficines muni-
cipals de 9 a 14h, de dilluns
a divendres, i les entrades en
el bar de les piscines.. Al re-
cinte es fan les activitats
aquàtiques de les activitats
d’estiu que fan els nens, i l’11
de juliol es farà el dia de “mu-
lla’t per l’esclerosi múltiple”.

Menàrguens
-------------------------------------

Menàrguens disposa de
2.160m2 d’instal·lacions amb
una única piscina amb ser-
vei de bar. Obren del 24 de
juny a l’11 de setembre, de
12 a 20h. Les entrades i abo-
naments s’adquireixen a les
mateixes instal·lacions.

Térmens compta amb 2.500m2 d’instal·lacions

Gerb
-------------------------------------

La població noguerenca
de Gerb, disposa d’unes
instal·lacions de més de
1.500m2 dedicades a les pis-
cines d’estiu, amb 2 vasos
de bany, un de gran i l’altre
de petit. Tenen servei de bar
durant l’època estival. Les
entrades a les piscines es tre-
uen en el mateix recinte, ex-
cepte els abonaments que
s’han d’adquirir a les depen-
dències municipals. Les pis-
cines estaran obertes en-
guany des del 24 de juny a
l’11 de setembre, ambdós
inclosos, i els horaris de
bany serà de 12 del migdia a
les 8 del vespre. Durant tot
l’estiu s’organitzen cursets
de natació per a adults i per
a petits.

Os de Balaguer
-------------------------------------

Les piscines municipals
d’Os de Balaguer disposen
d’unes instal·lacions de
4.600m2, amb quatre vasos
de bany, dos de grans, un
mitjà i un de petit. Disposa
de més de 1.500 metres de
gespa. Té socorrista i realit-
zen cursets de natació du-
rant l’estiu. Ofereix servei de
bar i terrassa, i una gran zona
dedicada a jocs infantils, així
com un ampli aparcament.
Les piscines d’Os obren del
23 de juny a l’11 de setem-
bre, d’11:00h a 20:00h. El 23
de juny per l’obertura l’entra-
da és gratuïta i per la nit es
farà la revetlla desant Joan
amb Ball amb el Duo
Siamés. Al costa mateix te-
nen la zona esportiva amb
una pista coberta.
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Dos mestres de la ZER el Jonc visiten

Xipre dins del programa Comenius
El passat mes de maig,

dos mestres de la ZER el
Jonc (Vallfogona de
Balaguer, Menàrguens,
Camarasa i La Ràpita) van
viatjar a Xipre dins de les
activitats programades en el
Projecte Comenius que duu
a terme aquesta ZER de la
Noguera. La visita a una es-
cola xipriota era l’activitat de
cloenda dins del projecte eu-
ropeu en què la ZER ha par-
ticipat durant aquest curs
2009-2010, amb moltes acti-
vitats per part dels alumnes,
i que continuarà el proper
curs, amb el tema
«Storytime» («Hora del con-
te»).L’escola de Xipre amb els mestres visitants europeus

El passat mes de maig es
va dur a terme un Taller de
Teràpia del Riure a l’Associa-
ció de Comerciants de
Balaguer, durant la tarda de
tots els  dimecres del mes,
organitzat per Volimolt i rea-
litzat per Montse Gasol, mo-
nitora de la Teràpia del riu-
re. La implicació i complicitat
de les participants va ser to-
tal, i van poder gaudir de tèc-
niques engrescadores que
van desencadenar reaccions
i emocions molt positives.

Van visitar una escola xipriota dins dels actes de
cloenda del programa educatiu europeu

El dia 5 de juny es va
reunir el jurat del Premi
Jaume d’Urgell per ator-
gar el guardó que en-
guany arriba a la 21 a edi-
ció.

El Jaume d’Urgell
concedeix dos premis: un
a una persona física i
l’altre a una entitat que
hagin contribuït a
l’enfortiment i la
projecció de les relacions
culturals o d’amistat
entre els pobles de parla
catalana.

Aquest any els
guardonats són el
periodista Joaquim Ma
Puyal i el Casal dels
Països Catalans de La
Plata (Argentina).

A Joaquim Ma Puyal
se li reconeix el  seu
mestratge i compromís
amb la normalització i la
difusió de la llengua
catalana en els mitjans de
comunicació, especial-
ment en les retrans-
missions esportives del
Futbol Club Barcelona.

El Casal  dels Països
Catalans de La Plata pel
seu treball i la seva
constància  en el
manteniment de la
identitat i les arrels així
com per la seva tasca
pedagògica sobre els
Països Catalans.

El periodista Joaquim Maria
Puyal guanyador del premi
Jaume d’Urgell 2010

Joaquim Maria Puyal

També rebrà el Premi
el Casal dels Països
Catalans de La Plata
a Argentina, per la
seva gran tasca

Participants al taller de teràpia del riure

Taller de Teràpia del riure a l’Associació

de comerciants de Balaguer



12>> C U L T U R A

Tel. 973 450 808
Mòbil 617 917 841

BALAGUER

El passat 20 diumenge es va celebrar

el Dia Universal de la Sardana
El passat diumenge, el

Santuari del Sant Crist va
acollir la celebració del Dia
Universal de la Sardana.

Els actes van començar
amb la celebració d’una Mis-
sa al Santuari, amb les tradi-
cionals ofrenes sardanistes
al Sant Crist.

A partir de les 11 del matí,
i amb el popular esmorzar de
germanor amb coca per a
tots els presents a la celebra-
ció, va anar seguit d’una ba-
llada de sardanes amenitza-
da per la Cobla Juvenívola
d’Agramunt.

Els actes estaven orga-
nitzats pel Grup Sardanista
Barres i Escacs de Balaguer.Dia Universal de la Sardana

El Cor de Cambra Girona interpreta

obres del balaguerí, Francesc Amorós
L’església de Sant

Domènec de Balaguer va
acollir un concert del Cor de
Cambra Girona i Orquestra
organitzat per la Fundació
Marguerida de Montferrato.

En la primera part del
concert, el Cor de Cambra va
interpretar diferents peces
tradicionals, mentre que en
la segona part del concert,
van interpretar part de l’obra
musical del balaguerí,
Francesc Amorós, destacant
les sardanes Balaguer, “Cel
de la terra ferma”, i “La
Reguereta”, amb lletra de Mi-
quel Trilla.

També es van interpretar
tres peces composades per

la Cobla Juvenívola d’Agramunt va amenitzar la
ballada de sardanes al Santuari del Sant Crist

La Diputació de
Lleida i Aldees Infantils
SOS van presentar
l’alumne Àngel Lendinez
Capdevila, del CEIP La
Noguera de Balaguer, que
va ser el representant
dels escolars de primària
de les comarques lleida-
tanes que han participat
en la XII edició del pro-

jecte educatiu sobre els
Valors d’Aldees Infantils
SOS.

Durant l’acte, Àngel
Lendinez va exposar la
ponència que va llegir el
passat 11 de juny al
Parlament de Catalunya
en un ple extraordinari de
nens i nenes d’arreu de
Catalunya presidit per
Ernest Benach.

Aquest acte és la clo-
enda de la XII edició del
projecte educatiu sobre
els Valors d’Aldees Infan-
tils SOS, en la que han
participat 95.300 nens i
nenes de primària de
Catalunya.

Àngel Lendinez representa
els alumnes lleidatans
davant el Parlament

Àngel Lendinez a la Diputació de Lleida

Àngel Lendinez va
representar tots els
alumnes de primària
de les comarques
lleidatanes

Concert del Cor de Cambra Girona

l’obra Els Pastorets de Folch
i Torres, i dos valsos, “El vol
de les cigonyes” i “El Vals

Anna Maria”.  Al concert hi
van assistir més d’un cente-
nar de persones.
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El racó del poeta
Miquel Trilla
-------------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter
Vuit-cents anys

Vuit-cents anys del gran mercat,
el millor de la contrada,
a la plaça Mercadal,
la més  gran i porticada.

Vuit-cents anys sempre flamant,
el regal d’aquell Rei Pere,
mercat de propis i estranys,
setmanal durant vuit segles.

Vuit-cents anys a Balaguer,
l’història n’és testimoni,
un mercat que sempre més
ha vençut mals i desoris.

Oh! rei Pere, gran Senyor,
anomenat el Catòlic,
que fores el protector,
des dels més rics als més pobres.

Vuit-cents anys vostre favor
des del llunyà segle tretze,
tots els dissabtes del món,
fan memòria del que féreu.

La Biblioteca de Balaguer us recomana

la lectura dels següents llibres

Nova York, 1967: Adam
Walker, un jove aspirant a
poeta, estudiant de la
Universitat de Columbia,
coneix casualment en una
festa un enigmàtic
professor francès, Rudolf
Born, i la seva discreta i
seductora parella. Aquest
encontre inicial es
converteix en un triangle
pervers i, amb poc temps,
desemboca en un
inesperat acte virulent que
canvia el curs de la seva
vida. La història, explicada
per tres narradors, viatja en
el temps entre 1967 i 2007 i
se situa en llocs tan
diversos com Nova York,
París o una aïllada illa
caribenya. Invisible narra
l’experiència de joventut
d’Adam Walker, els seus
primers aprenentatges
sobre els misteris de la
vida: vicis, obsessions,
violència i sexe.

Invisible

Autor: Paul Auster

Gènere: Novel·la

Robinson Crusoe

Autor: Daniel Defoe

Gènere: Literatura

En Faiquè

Autor: Ruth vilar

Gènere: Infantil (+6)

L’estiu és bona època
per llegir aquells clàssics
que mai ens hem
aventurat a començar. En
aquesta ocasió, us
encoratgem a llegir
Robinson Crusoe, obra
mestra de la literatura
d’aventures i un clàssic de
la literatura universal.
L’obra, escrita el 1719, narra
la història d’un jove
anglès, de família
acomodada, el qual vol ser
mariner i conèixer món. La
història és per tots ben
sabuda: un dia el vaixell en
qual viatja naufraga i acaba
sol en una illa deserta, en
la qual hi passa tres
dècades. Poc a poc
s’adonarà que no està sol
a l’illa sinó que també
l’habiten uns caníbals.
Robinson Crusoe esdevé
una reflexió sobre la
soledat, la societat i les
relacions humanes.

En Faiquè és un carter
especial en un món
especial. Porta una sabata,
dos parells d’ulleres, tres
rellotges de butxaca i
quatre sacs de pell on du
cinc feixos de postals, sis
lligalls de cartes, set
telegrames i vuit paquets
urgents.

Les il·lustracions
d’Arnal Ballester, sintetitzen
visualment el que diu el text
amb tot tipus de personat-
ges, símbols i referències.
No us perdeu ni un detall
perquè imatge i text
congenien a la perfecció.
Els colors vius en fons
blanc donen nitidesa i vida
a un relat que sens dubte
no deixarà a ningú
indiferent.

Un àlbum diferent en el
qual els nombres i la irrea-
litat són molt quotidians.
Va guanyar el XII Premi
Sant Joan de Déu 2009.

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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El Dep. d’Educació elimina dues places

del Servei Educatiu de la Noguera
La supressió de dues pla-

ces laborals en el Servei Edu-
catiu de la Noguera ha com-
portat molt malestar en els
diferents estaments educa-
tius de Balaguer i comarca, ja
que aquesta decisió pot
comportar una retallada im-
portant en les activitats que
des del Servei es venien or-
ganitzant conjuntament amb
les administracions i els cen-
tres, com el Pla Municipal i el
Pla Comarcal de Dinàmica
Educativa.

Des de les administraci-
ons i els centres s’han enviat
cartes al Departament d’En-
senyament demanant una
rectificació.Servei Educatiu de la Noguera

La UdL premia el treball de recerca de

Núria Simón del Ntra. Sra. del Carme
La Universitat de Lleida,

en la setena edició dels pre-
mis de treballs de recerca, ha
guardonat l’alumna de se-
gon de batxillerat, en la mo-
dalitat de salut, del Col·legi
Nostra Senyora del Carme,
de Balaguer, Núria Simón
Guillén,  pel seu treball de
recerca titulat “La dieta me-
diterrània”.

Aquest treball mostra
una alternativa als mals hà-
bits alimentaris i un estil de
vida saludable.

La mesura ha causat molt malestar en el món
educatiu de Balaguer i la comarca de la Noguera

Els alumnes del
primer cicle de l’ESO de
l’Escola Pia han treballat
enguany en un projecte
transversal - coordinat
pels professors Maria
Àngels Barril, de l’àrea de
Llengües Estrangeres, i
Josep Aznar, de l’àrea de
Socials- consistent a
efectuar una comparança
entre la línia de castells de
la Vall del Sió i la de
l’Hadrian’s Wall del nord
d’Anglaterra.

Es tracta de conèixer

abastament no sols els
elements constructius
d’aquelles fortaleses-
palau sinó també l’hàbitat
humà dels entorns
respectius  i llurs circums-
tàncies polítiques i
socioeconòmiques amb
la particularitat d’efectuar
els aprenentatges i llur
desenvolupament del
treball en llengua anglesa,
per així practicar l’idioma.

La primera part del
projecte s’ha dut a terme
amb èxit.  Per altra part, el
treball a l’escola, que es
va fer durant els mesos de
gener i febrer, es van
efectuar una sèrie de
visites dominicals guia-
des, amb l’acompanya-
ment dels pares, a
diferents castells de les
comarques de Lleida.

Alumnes de l’Escola Pia fan
un estudi comparant castells
catalans amb els anglesos

Alumnes de l’Escola Pia estudien els castells

L’estudi, compara els
castells de les
nostres comarques
amb els del nord
d’Anglaterra

Núria Simón Guillen
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Audicions dels alumnes de l’Escola

Municipal de Música de Balaguer

El passat dilluns 14 de
juny, la biblioteca Marga-
rida de Montferrat orga-
nitzà una nova edició del
cicle L’Hora del conte
amb «Contes fets amb
aire» a càrrec de la com-
panyia Nopatiskos.

Aquesta representa-

ció de contes que es va
fer a la Sala d’Actes del
Casal Civic del carrer Mi-
racle, anava adreçada a
joves d’entre 4 i 10 anys,
amb una bona assistèn-
cia de públic. L’Hora del
conte tornarà el proper
mes de setembre.

L’Hora del conte porta els
“Contes fets amb aire”

Companyia Nopatiskos

Audicions musicals de l’Escola Municipal de Música

Durant la passada set-
mana, la Sala d’Actes del
Casal Cívic del carrer Mira-
cle va ser l’escenari de les
diferents audicions musi-
cals dels alumnes de l’Esco-
la Municipal de Música de
Balaguer, referents al tercer
trimestre del curs 2009-2010.

Tots els alumnes de l’es-
cola van mostrar davant dels
pares i familiars les seves
evolucions amb els diferents
instruments, dels seus estu-
dis al llarg de tot el curs es-
colar, acompanyats dels
seus professors.

D’altra banda, aquest di-
marts 22 de juny, van realit-
zar el concert de final de curs
al Teatre Municipal, mos-
trant aquesta evolució da-
vant del públic balaguerí,
amb una nombrosa assis-
tència.

Els alumnes van realitzar les audicions musicals del
tercer trimestre del curs 2009-2010, en les
diferents modalitats instrumentals
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Homenatge als millors esportistes

balaguerins a la Nit de l’Esport 2010

El passat 14 de juny,
l’alcalde de Balaguer, Mi-
quel Aguilà, i el regidor
d’esports, Juanjo Tenorio,
van rebre oficialment a
l’equip del col·legi Nostra
Senyora del Carme que
han participat en els cam-
pionats escolars de Fut-

bol 7, categoria infantil,
essent els guanyadors fi-
nals.

Els jugadors varen
estar acompanyats pels
seus entrenadors, així
com també pel director
del Centre educatiu de
Balaguer.

Recepció als campions de
Catalunya infantil de Futbol 7

Recepció a l’equip infantil de Futbol 7

Nit de l’Esport de l’any passat

Aquest 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, or-
ganitzada 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 un
centenar d’esportistes, fet
que deixa petit el teatre de la
ciutat, seu on es celebrarà la
festa.

Aquest divendres 25 de juny, el Teatre Municipal
acollirà una nova edició de la Festa de l’Esport amb
tots els clubs i esportistes de la ciutat
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El Parador guanya l’edició d’enguany

de les 24 Hores de Futbol Sala

Durant el cap de setma-
na del 12 i 13 de juny, va cele-
brar-se la XVIIena edició de
les 24 h de Futbol Sala a
Balaguer organitzades per
Bar Vila amb un gran èxit tan
de participació d’equips en
les diferents categories com
de públic assistent al llarg de
tot el cap de setmana.

L’equip guanyador va ser
el Club Futbol Sala Parador

Balaguer, en segon lloc el
Bar Catalunya i en tercer lloc,
Club Futbol Sala Cristec.

El regidor d’esports,
Juanjo Tenorio, juntament

Els més joves durant les 24 Hores de Futbol Sala

amb els organitzadors del
torneig varen ser els encar-
regats de fer el lliurament de
premis a tots els partici-
pants.

La 17ena edició va
tenir una gran acollida
per part dels molts
equips que hi van
participar

Bons resultats dels
nedadors balaguerins en
el trofeu Fons i Estils de
l’INEF Lleida realitzat
aquest cap de setmana a
les instal·lacions de
l’INEF de Lleida. Com a

resultats més destacats
trobem en categoria aleví
en Pere Barbosa primer
classificat en els 400 lliu-
res, Nil Profitós tercer,
Arnau Gràcia quart i Marc
Camarasa cinquè i en la
mateixa prova femení tro-
bem el sisè lloc de la
Nuria Ortiz, en categoria
absoluta trobem la prime-
ra posició de l’Anna
Auberni en els 400 lliures i
100 papallona i l’Eric
Demarchi primer en els 50
papallona i 50 lliures.

Nedadors del Club Natació
Balaguer al Trofeu Fons i
Estils de l’INEF Lleida

Nedadors del CEN Balaguer

Els balaguerins van
fer destacats
resultats en les
categories en les que
van participar

Vint equips disputen el Torneig de

Futbol 7 “Ciutat de Balaguer”
Des del passat dilluns 14

de juny i fins el proper 14 de
juliol, el Camp Municipal
d’Esports acull una nova
edició del Campionat de
Futbol 7 Ciutat de Balaguer,
amb la participació d’una
vintena d’equips que cada
dia, de dilluns a divendres i
des de les 20,30 fins a les
22,45 hores, disputen el
campionat en el format de
lligueta, en partits de dues
parts de vint minuts cadas-
cuna.Torneig de Futbol 7 Ciutat de Balaguer

E S P O R T S
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El gironí Enric Gussinyer guanya la

triatló, mig Ironman, de Balaguer
El passat dissabte va

celebrar-se  la segona edició
del triatló mig Ironman de
Balaguer, amb la participa-
ció de 350 atletes en les dis-
tàncies de 1.900 metres de
natació, 90 quilometres
amb bicicleta i mitja mara-
tó a peu per acabar.

La prova començà al
pantà de Sant Llorenç, per
després recórrer bona part
de l’alta Noguera, amb bici-
cleta de carretera, en un cir-
cuit duríssim de tres ports
de muntanya. Per finalitzar
es va disputar per la vora del
riu Segre i els carrers de
Balaguer la mitja marató, de
21 quilometres.Un moment de la prova de bicicleta

Erik Diaz i Mireia Santesmases

guanyadors de la Triatló de muntanya
La segona jornada atlèti-

ca de la capital de la Nogue-
ra, amb la celebració de la
Triatló de montanya, va aco-
llir un total de 148 atletes que
van pendre la sortida amb la
prova de natació, disputant
un total de 750 metres al pan-
tà de Sant Llorenç, seguit
d’un recorregut de 28 quilò-
metres en bicicleta de
montanya per una dura pis-
ta de l’entorn de Sant Llorenç
fins arribar a Balaguer, on va
iniciar-se la cursa a peu de 5
quilòmetres per un circuit
urbà.

El guanyador absolut de
la prova va ser Erik Diaz  del
C.N. Reus Ploms amb un
temps de 1 hora i 48 minuts.

350 atletes van participar en aquesta dura prova
que va celebrar-se entre Sant Llorenç i Balaguer

La Marxa Cicloturista
Montsec-Montsec, que
es celebrarà a Balaguer el
proper dissabte 26 de
juny de 2010, ja escalfa
motors i les inscripcions
ja es van tancar una set-
mana abans de la celebra-
ció de la marxa.

En la edició de l’any
2009 es va arribar a una
participació de 275
ciclistes d’arreu de l’estat,
i en aquesta edició 2010
la marxa constarà de dues
rutes, la llarga amb 5
ports de muntanya, a
destacar l’espectacular

Coll d’Ares amb 14
quilometres i 935 metres
de desnivell.   Com a
novetat en el recorregut,
en aquesta edició la ruta
curta de 125 quilometres
també inclourà el repte de
l’ascensió del Coll d’Ares
i continuarà amb el
descens per la Guàrdia de
Noguera i Cellers, a
diferència de l’any
anterior.

Tots els actes tindràn
lloc al pavelló poliesportiu
i la sortida neutralitzada
serà a les 8.00h del matí i
continuarà pel C/Urgell
per pendre direcció a
Gerb, pel què desde la
organització s’anima a
tots els habitants de
Balaguer i comarca a
gaudir de l’espectacle i
animin a tots els esforçats
cicloturistes que pendran
part de la marxa.

Tot és a punt per la segona

edició de la marxa

cicloturista Montsec-Montsec

La marxa es celebra entre el Montsec i Balaguer

La prova es celebrarà
aquest dissabte 26 de
juny amb sortida i
arribada des de
Balaguer

Sortida de la prova de natació

En categoría femenina
d’aquesta prova, la guanya-
dora va ser la balaguerina
Mireia Santesmases del C.N.

Reus Ploms amb 2h 20’28’’ i
també Campiona de
Catalunya de triatló de mun-
tanya.

Consulta

Visites a domicili

Vacunacions

Ci ru rg ia

Anàlis is

Aliments i complements

Servei de perruqueria

Pare Sanahuja, 27
Tel. 973 445584
25600 BALAGUER

URGÈNCIES:

Tel. 617 910071

Tot per l'animal de
companyia !
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Menú diari
C.G.A.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seguint les directrius d’al-
tres europeus es va aclarint les
vores del pou on hem caigut en
bona part per la desídia i el
“talante” del govern. I després
ens ha tocat veure l’especta-
cle dels caps sindicals, que res
són perquè representen a una
minoria que ens costa 196 mi-
lions d’euros a l’any a tots els
espanyols, ja sembla que podem
apagar la llum i marxar. Viuen
en una altra galàxia, i ells ho
saben. Pel que hem vist els vells
sindicalistes s’horroritzen da-
vant del quadre ofert pel Sr. Tot-
xo i l’altre. L’escenificació de la
seva lluita és pura fanfàrria fora
de temps. Per la senzilla raó de
que si el capital canvia, la polí-
tica també ho fa, i el sindicalis-

Si bé diàleg i democràcia haurien de ser conceptes
indestriables, darrerament sembla que els nostres governants,
uns més que altres, no ho tenen massa clar. Des dels partits
polítics no podem oblidar que la nostra raó de ser és servir la
ciutadania. I per servir-la amb eficàcia cal conèixer les seves
inquietuds. No podem permetre que el distanciament entre
polítics i ciutadans sigui cada dia més gran. Des de
Convergència i Unió tenim molt clar que hem d’utilitzar les
noves tecnologies per acostar la política al ciutadà. Pàgines
web, blogs, Facebook, Twitter... són algunes de les eines que
ens permeten interactuar, i cal potenciar-les al màxim.

A nivell de Convergència i Unió de Balaguer impulsarem el
web del nostre grup municipal, www.ciu.cat/balaguer, i també
hem posat en marxa el grup al Facebook «Balaguer pel canvi».
Ens agradaria que tots els balaguerins interactivistes puguin
fer la seva aportació al canvi que, al nostre parer, cal a la ciutat
i al país.

La voluntat, amb tot això, és clara. Per una banda, més
transparència entre regidors i votants. Que la gent sàpiga què
es cou al ple, quina és l’actuació del govern municipal i quina
és l’alternativa que proposa CiU. Per altra banda, a través del
Facebook, del correu electrònic i de la pròpia pàgina web,
qualsevol veí podrà dirigir-nos les seves preocupacions, les seves
propostes, les seves queixes...  o qualsevol consulta.

Només així, acostant la política a la ciutadania, portant-la
a peu de carrer, fent-la entrar casa per casa, lluitarem contra la
desafecció, que només beneficia aquells, que amb 24 anys
manant a la nostra Ciutat –més que governant-  el que menys
els interessa és una ciutadania activa políticament, amb interès
social, amb inquietuds cíviques i amb voluntat de servei. Creiem
que el canvi necessari passa, també,  per l’ús de les noves
tecnologies. La política, al segle XXI, ha de ser 2.0.

Política 2.0: Eina per potenciar la

transparència democràtica
Josep Ma Roigé Rafel, President del Grup Municipal de CiU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sempre ens han fet
creure que el Partit
Socialista té la patent,
l’exclusiva, en el tema de
les polítiques socials per
als ciutadans, i que al
contrari, els partits de
dretes es converteixen en
destructors de les
mateixes.

Aquest discurs que han
utilitzat una i altra vegada,
i que en tantes i tantes
eleccions els ha servit per
“enganyar” i intentar fer
seu un vot que no varen
merèixer.

Avui la realitat és molt
diferent, i aquells que
tantes vegades utilitzaren
les pensions com eina
electoral, anuncien que la
situació econòmica els
obliga a prendre decisions
com la congelació de les
mateixes, la supressió del
xec nadó, la reducció del
salari dels funcionaris i la
reducció de l’ajuda a la
dependència, i tenen la
poca vergonya de
presentar-se a tota
Espanya com els
“salvadors de la pàtria”,

Les polítiques socialistes
Joan Ma Molins, portaveu del Grup Municipal del PP a
l’Ajuntament de Balaguer
--------------------------------------------------------------------------------------------------

desmuntaven com si d’un joc
de cartes es tractés.

La política del govern
socialista ve sent una contínua
improvisació, i quan
s’improvisa les conseqüències
són les que són.

Des del PP exigim una
vegada més claredat i previsió
en les mesures del govern
socialista; retallar la despesa
del govern i no la dels
ciutadans; un pla amb
mesures que incentivin el
creixement de l’economia i la
creació de llocs de treball.

“La factura” no tenen
perquè pagar-la els més
desafavorits, i per això,
proposem la reducció de la
despesa supèrflua com per
exemple ministeris inútils,
duplicitats de les
administracions, reducció de
les subvencions als sindicats i
patronal i reformes
estructurals de l’economia
(reforma laboral, reforma del
sector financer i de
l’administració pública).

Entre totes les mesures a
prendre les elegides són les
més antisocials, i pitjor
encara, equivocades i
insuficients.

Al menys ja no podran
seguir utilitzant la política
social com a pedra angular del
seu discurs polític. O sí?

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

me també ho haurà de fer. No-
més és cosa de temps i de caps.

Ara caldrà veure com re-
percutirà la pujada de l’IVA, i
els nous impostos al capital. Tot
això ens porta a pensar que po-
der sí que pagarem justos per
pecadors, però en aquest atzu-
cac no hi ha res de nou sempre
ha estat així, i sense caure en
un conformisme budista gens
propi del nostre tarannà, es
pensarà les mil maneres amb
deu mil formes que tots porta-
rem al cap per infringir els de-
crets i les lleis. No porta enlloc,
ja ho sé, però alleuja prou per
sentir-nos del tot identificats al
degenerat sistema,... i torno el
darrer. Recordar amb melangia
el passat “de vino y rosas”, no

es farà entreveure el futur, i a
més no es constructiu ni posi-
tiu, però fa més d’una genera-
ció que els polítics es desvet-
llen per a que aprenguem la pi-
caresca necessària per poder
continuar vivint.

Em faig creus que pugui
haver advocats que defensin a
un Millet i al seu còmplice, i ho
fan amb tota la serietat possi-
ble (la minuta deu ésser prou
substanciosa), i la pesseta és
la pesseta, com es deia abans.
Jo penso que quan s’ha pres-
cindit de tota vergonya. Del dig-
ne nom que es porta. De la his-
tòria de l’entitat representada.
I s’ha fet mofa de tothom. Enyo-
ro la justícia de l’Edat Mitjana,
sense tants advocats defensors
que fan servir la seva habilitat
per defensar el que amb una
mínima idea de la decència no
s’hauria de poder fer. Com no
es pot fer, sí que es pot desitjar
que tinguin una diarrea ben for-

ta, que trenqui la seva imatge
de guapetons.

I començo a endevinar que
el darrer assumpte (el de l’ho-
tel), acabarà en un no res. Mal-
penso de les comissions políti-
ques i de les seves virtuts, i no
puc creure que es proposin res
de la veritat que diuen buscar.
Aquí i en el seu moment algú
no va cobrar el que esperava, i
va estirar de la manta, i tot se
n’ha anat en orris. Aquest és el
meu pensament. Qui va parar
la mà i qui no ho va fer dintre de
poc serà una endevinalla. Per
la majoria de catalanets que pa-
guem i callem, tot continuarà
igual amb un Millet de més o
un de menys. Hi ha uns esgla-
ons que mai es tocaran ni puja-
rem, perquè els han fet quasi
sagrats i blindats, són els que
porten al “Sancta Santorum”
dels partits, és allà on es facili-
ta totes les avantatges que no
es poden quantificar i que els

nostres polítics es poden fruïr,
els contactes per una bona in-
formació de negocis, de fin-
ques, de subvencions, d’aigües,
de senyalitzacions de carrete-
ra, i de les comissions que mai
desapareixeran, i que fins i tot,
poden ser legals. No oblidem
les invitacions a tota mena d’ac-
tes, els cotxes oficials, les co-
missions de servei, i la rialla
quasi amorosa davant de la
seva persona. Ah! els nostres
polítics que bé se l’han muntat.
Quan perden el càrrec estan
malaltissos i el dejuni de tot el
perdut no els hi prova gens. Tot
plegat no res, el temps es final-
ment qui dóna i treu la raó, i dic
tot això, pensant que encara hi
ha gent honesta que intenta
dignificar la seva gestió políti-
ca, desgraciadament escasse-
gen cada cop més, i encara no
hem vist ni un, que acabi on va
començar. No és cert?
-----------------------------------------------

afirmant que en ells està el
futur d’Espanya, i per tant les
mesures a prendre, encara
que dures, són necessàries.

El que ens faltava per
sentir!!!

El desgovern del govern
ens ha portat a la situació a la
que ens trobem, i encara els
hi haurem de donar les gràcies
per tenir el “coratge” i la
“valentia” d’adoptar mesures
impopulars per treure’ns d’una
crisi a la que ens hi han posat
ells.

Molts de nosaltres encara
tenim gravat a les nostres
ments el debat electoral que
va tenir lloc el mes de febrer
de 2008 entre l’ex-
vicepresident econòmic del
Govern, Pedro Solbes, i el
candidat del PP, Manuel
Pizarro. Quan el candidat
popular parlava que
s’apropava una crisi profunda,
Solbes el titllava de demagog
i catastrofista. Avui la realitat
és molt diferent, i aquells que
ho negaven s’han hagut
d’engollir la crua realitat,
veient com les mentides en
les que estructurava el seu
discurs polític es
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Els Putxinel·lis celebra el final de curs,

i el Patufet ho farà el 3 de juliol
El Pavelló polivalent

d’Inpacsa va acollir la Festa
de final de curs de la Llar d’In-
fants Municipal Els
Putxinel.lis. Els vora 80 alum-
nes, acompanyats dels pares
i familiars van poder gaudir
durant tota la tarda, de les ac-
tuacions musicals i activitats
preparades i organitzades per
la mateixa llar d’infants i l’As-
sociació de pares i mares de
la llar d’infants Els Putxinel.lis
de Balaguer.

Per altra banda, el Patu-
fet realitzarà la festa el proper
dissabte 3 de juliol, a 2/4 de
set de la tada en el mateix
centre.

Festa de final de curs de Els Putxinel.lis

Balaguer commemora el Dia

Internacional del Cosir i el Teixir
El passat dimecres dia 16

de juny i en motiu del Dia
Internacional de Cosir i Tei-
xir al carrer l’Associació de
Dones d’Almatà organitzà de
nou una trobada per tal de
rememorar i intentar recupe-
rar antigues tradicions com
era la de sortir al carrer a tei-
xir i fer tertúlies... fet gairebé
desaparegut en la nostra
societat.

Enguany, aquesta troba-
da es va fer a la plaça del Mer-
cadal.

Els alumnes dels Putxinel·lis van gaudir de les
activitats organitzades per la llar d’infants i l’AMPA

El passat divendres
11 de juny es va celebrar
a la Sala Boîte de Lleida
la final del setè concurs
Pepe Marín Rock Festi-
val, a la qual van tocar els
cinc grups finalistes del
concurs, després de pas-
sar la primera fase que va
comptar amb vint grups.

Entre aquests últims
cinc grups finalistes, es
trobava el grup balaguerí
CTC que al final de la vet-
llada, i després d’una
excel·lent actuació, es va

emportar premi com a
segon millor grup de l’edi-
ció d’enguany del Pepe
Marín Rock Festival. El
premi consisteix en for-
mar cartell amb els grups
de música que actuaran
en les properes festes de
la Tardor de Lleida 2010.

El grup, que porta 13
anys en el panorama mu-
sical, actualment està for-
mat pel Vikingo, Xavier,
Miquel, Tután i Txer, i
aquest és el primer cop
que després de la seva
carrera musical, s’empor-
ten un premi en reconei-
xement a la seva vàlua
musical.

D’aquí 15 dies, i per la
Festa de la Transsegre, el
grup tocarà en directe a
Balaguer, des del Parc de
la Transsegre.

El grup de rock balaguerí CTC

queda en segon lloc en el

concurs musical Pepe Marín

El grup CTC de Balaguer

CTC porta 13 anys
d’existència i el grup
el formen actualment
el Vikingo, Xavi,
Miquel, Tután i Txer

Trobada del cosir i el teixir
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Tot és a punt per la Transsegre 2010,

amb 275 embarcacions inscrites
Els dies 9, 10 i 11 de juliol

es celebra una nova edició
de la popular festa aquàtica
de la Transsegre, que des de
fa dies ja ha tancat les ins-
cripcions amb un total de
275 embarcacions i més de
2.000 participants que un
any més recorreran les
aigues del riu Segre entre les
poblacions de Camarasa i
Sant Llorenç en la primera
jornada, i entre Gerb i
Balaguer en la segona eta-
pa.

Però la novetat d’en-
guany és que els actes s’ini-
ciaran el divendres 9 de juli-
ol amb el Bateig dels Coco-
drils de Balaguer per a parti-
cipants de 10 a 17 anys. Es
tracta d’un concurs on tots
els participants saltaran des
d’una plataforma disfressatsTranssegre

Els actes començaran el divendres 9 de juliol amb
el Bateig dels Cocodrils de Balaguer per a
concursants d’edats entre els 10 i 17 anys

a la seva lliure elecció sobre
les aigües del Segre, i rebran
un carnet plastificat com a
membres batejats oficial-
ment per la Transsegre.

El dissabte i després de
la primera etapa, es presen-
ta una altra novetat com és
la celebració d’un sopar po-
pular al parc de la Trans-
segre, a partir de les 22 ho-
res. Acte seguit començarà
l’actuació de l’espectacle
Bollywood Dance i a partir
de les 12 de la nit, l’especta-

cle piromusical a càrrec de
la pirotècnia Igual. A dos
quarts d’una de la matinada,
actuació dels grups Funkys-
tep and the Sey Sisters i del
grup Virus que tancarà la fes-
ta nocturna del dissabte.

El diumenge al matí es
celebrarà la segona etapa,
mentre el public gaudirà de
diferents activitats i del Ver-
mut Transsegre. La festa
s’acabarà amb una gran
mascletà i el lliurament de
premis de la Transsegre ‘10.

Moments de la Transsegre 2009
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Anuncis breus classificats

IMMOBLES

-------------------------------------
LLOGO pis, molt cèntric i
solejat, 3 hab., bany i cui-
na reformats. Calf. gas
natural. Dóna a davant i
darrera. Amb traster. Tru-
car al telèfon: 973445196
(trucar de 10 a 11 de la nit).
-------------------------------------
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. Interessats
trucar al: 639330429.
-------------------------------------
ES TRASPASSA pub a
Balaguer, llicència disco-
teca. Abstenir-se curio-
sos. Tel: 667476167.
-------------------------------------
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.
--------------------------------

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.
-------------------------------------
TRASPASO lavadero de
coches en c/ Barcelo-
na, 56. Telf: 650604581-
618382661 (Carmen).
--------------------------------
ES TRASPASSA bar-res-
taurant per jubilació.
Amb pàrquing, terrassa,
menjador amb capacitat
per a 60 pax. Totalment
equipat. En ple funciona-
ment i amb tots els per-
misos amb regla. Amb
vivenda. Telf: 600381763.
-------------------------------------

ES LLOGUEN pàrkings al
carrer Barcelona, 68 (de
línia i tancats). Interess-
ats trucar al: 676116396.
-------------------------------------
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 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).
--------------------------------
PÀRKING tancat, gran,
amb llum. Es lloga. Preu:
69 e/mes, al carrer Doc-
tor Fleming. Raó telèfon:
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.
-------------------------------------

TREBALL

-------------------------------------
GRUP D’AUTOMOCIÓ,
precisa comercial, amb
Batxillerat o FP, major de
21 anys. Raó: 973443417
(preguntar per Sr. Xavi).
-------------------------------------
SE OFRECE señora para
hacer trabajos de
limpieza en hogares,
escaleras, oficinas.
Posibilidad de ser inter-
na. Interesados llamar al:
634255974.
-------------------------------------

VARIS

-------------------------------------
ES DONEN classes parti-
culars d’anglès de primà-
ria i també d’ESO. Raó:
973445126.
-------------------------------------

SE VENDE acción del
Club Tennis Balaguer.
Bién de precio. De parti-
cular a particular.
Interesados llamar al
973445612-699532352.
-------------------------------------
COMPRO nevera de
butano de segona mà.
Raó telèfon: 973448273.
-------------------------------------
ES VEN Oli Verge Extra,
directament de pagès.
Raó: 973428231.
-------------------------------------
ELENA  Tarot 806515615
Visa 972215590 Atiendo
personalmente. Tornarà?
Trucarà? Quan? Què
sent? Tf 1,16 TM 1,59 Apto
22101 Cod 08080 +18a.
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
Per posar anuncis en
aquesta secció, demaneu
informació a les nostres
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

CÀRITAS BALAGUER 973 448258

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 EVANG. PENT. 973 445996

FUNERARIA SANT JOSEP 973 445786

629 447113 - 629 377476 -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 24 de juny a les 8 de la tarda de l’ 1 de juliol CLAVER

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

De les 8 de la tarda del 1 de juliol a les 8 de la tarda del 8 de juliol MARCH

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

De les 8 de la tarda del 8 de juliol a les 8 de la tarda del 15 de juliol CLAVER

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
06.10 BARCELONA feiners
07.55 “ diari
18.58 “ diumenges
19.55 " diari
06.10 TÀRREGA feiners
07.10 " feiners
08.00 " de dill. a div. feiners
12.00 " feiners
15.00 " feiners
18.58 " diumenges
19.30 " feiners
05.55 LLEIDA de dill. a div. feiners
06.55 " de dill. a div. feiners
07.41 " feiners
07.45 " feiners
07.48 " feiners
07.55 " dim, dime, diven.
08.00 “ dill., dim., 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 “ diari
09.50 SEU D'URGELL diari
16.35 “ diari
09.50 PUIGCERDÀ diari
13.35 SOLSONA de dill. a div.
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 (6) 08.30
09.50 10.19
12.25 12.54
14.16 14.46
16.00 16.29
17.20 (5)   17.50
18.30 (4) 18.59
19.25 19.55
BALAGUER LA POBLA
09.39 11.00
11.04 (5) 12.25
14.19 15.40
20.59 (3) 22.20

Horari de trens

Horari d’autobusos

(1) Circula de dilluns a divendres feiners.
(2) Tren directe entre Lleida i Balaguer.
(3) El dies 24, 25 i 31 de desembre, només circula entre Lleida i Balaguer.
(4) Horari des del 3 d’abril de 2010.
(5) Nou servei des del 3 d’abril de 2010. Consultar els dies que circula.
(6) Els dies 25 i 26 de desembre i 1 de gener, només circula enre Lleida i Balaguer.

SORTIDES ARRIBADES
LLEIDA BALAGUER
05.50 (1)(2) 06.13
07.15 07.44
09.10 09.39
10.35 (5)   11.04
11.45 12.14
13.45 14.19
15.15 15.44
17.55 (4) 18.24
20.30 (3) 20.59
LA POBLA BALAGUER
06.40 (6) 08.00
12.56 14.16
16.00 (5) 17.20
18.05 19.25

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
16.35 PONTS diari
18.30 “ de dill. a div. feiners
19.50 “ de dill. a div. feiners
09.48 ESTERRI D'ÀNEU diari
17.23 “ diari
07.00 AGRAMUNT de dill. a div. feiners
13.17 “ feiners
18.30 “ de dill. a div. feiners
18.58 “ diumenge
19.47 “ de dill. a div.
07.00 ÀGER feiners
09.48 “ feiners
14.00 “ dim., div., disb.
17.00 “ dill., dima., dij.
17.23 “ feiners
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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