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PORTADA

Transsegre 2010
Arriba una nova edició de la Transsegre. Una festa

popular amb un arrelament sense precedents entre els
balaguerins i balaguerines que any rera any es disposen
a passar un cap de setmana divertit, de gresca i disbauxa.
I el que és més important és que tant els més joves com
els més grans, gaudeixen d’aquests dos dies a la vora
del riu Segre. Són dos dies que conviden a sortir, tant a
la festa, com als diferents locals de la ciutat que fan el
seu agost, a principis de juliol. Suposem que els anirà
força bé en un temps en que només es parla de crisi
econòmica.

És tanta la falera dels balaguerins per aquesta festa,
que enguany, una de les novetats que es presenta es el
bateig dels cocodrils, dels joves d’entre 10 i 17 anys que
tot i no poder participar de la tradicional baixada en
embarcació, si poden rebre aquest carnet plastificat que
els fa membres Transsegre.  És una bona iniciativa per a
que els més joves s’identifiquin amb una festa que d’aquí
a poc temps els necessitarà com a participants,
organitzadors o si més no com a públic.

No ens cansarem de felicitar i encoratjar als
organitzadors d’aquesta festa que dediquen moltes
hores del seu temps lliure a preparar, inscriure, buscar
novetats i en definitiva, en fer que no decaigui aquesta
festa que amb els anys s’ha convertit en l’autèntica festa
major d’estiu de la capital de la Noguera. Sense ells no
seria possible aquesta celebració popular que compta
amb la col·laboració d’institucions, cossos de seguretat
i de tota la població. Felicitats, força i endavant.

Comença la Transsegre 2010!!

Arriba la Festa Major

d’Estiu de Balaguer
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Tres mil mariners surcaran les aigües

del Segre aquest cap de setmana

La popular festa aquàti-
ca de la Trannsegre, arriba
enguany als seus vint-i-sis
anys, des d’aquell estiu del
1985, en què uns joves bala-
guerins van decidir constru-
ïr una embarcació casolana
i deixar-se anar riu avall per
les aigües del Segre, una
calurosa tarda d’estiu.

Han passat 26 anys, i la
festa s’ha consolidat com
una de les més celebrades
de les comarques de Lleida,
i sens dubte, com la festa per
excel·lència de l’estiu a la ca-
pital de la Noguera.

Molts anys amb moltes
anècdotes, bones i dolentes,

simpàtiques que han quedat
a la memòria de milers de
balaguerins que un any o al-
tre s’han decidit a construïr
la seva barca i participar en
aquesta baixada pel riu
Segre, des de Camarasa fins
a Balaguer.

Però no només es la bai-
xada del riu. Transsegre s’ha
convertit en sinònim de fes-

Moment de la baixada, sortida des de Camarasa

ta, de rauxa, i són milers els
joves que esperen la festa del
dissabte al vespre al parc de
la Transsegre, per gaudir
d’una de les festes més mà-
giques de l’any.

Molts anys de festa que
no haurien estat possibles,
si els participants, però so-
bretot els organitzadors, no
haguessin disposat de mol-
tes hores del seu lleure per
organitzar fins al darrer de-
tall, aquesta festa major d’es-
tiu de Balaguer, coneguda
arreu de Catalunya i les co-
marques més properes de
l’Aragó.

Tot és a punt per a que
275 embarcacions i prop de
tres mil intrèpids mariners
d’arreu de Catalunya, repe-
teixin l’experiència aquest
proper cap de setmana del
10 i 11 de juliol, celebrant
aquesta 26ena edició de la
Transsegre.

Arribada de les barques el diumenge a Balaguer

La 26ena edició de la
Transsegre comptarà
amb 275 embarcacions
vingudes d’arreu de les
comarques catalanes

Calor, aigua, imagina-
ció i un ambient festiu
desbocat, són els ingre-
dients de la Festa més
refrescant de l’estiu a
Balaguer.

La Transsegre ha
aconseguit, en aquests 26

anys d’història, recuperar
el marge esquerre del riu
Segre, pels balaguerins.
Han passat molts anys
des que els balaguerins
es banyaven al riu, als
anys 50 i 60, i des del 1985,
la Transsegre i la seva pe-
culiar festa, ha donat nom
a aquest parc immillora-
ble de la capital de la No-
guera.

La festa nocturna del
dissabte i la gran festa del
diumenge al matí, en son
una bona mostra
d’aquesta recuperació.

El Parc de la Transsegre es

tornarà a vestir de gala per

viure una nova festa

Parc de la Transsegre

El marge esquerra del
riu Segre al seu pas
per Balaguer ha estat
recuperat gràcies a la
Transsegre
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Els grups Funkystep and the Sey

Sisters i Virus, protagonites musicals
Un dels moments més

esperats de la Transsegre
pels milers de participants i
pels milers de balaguerins
que gaudeixen de la festa, es
el concert del dissabte a la
nit al marge esquerre del riu
Segre.

A partir de dos quarts
d’onze de la nit, començarà
l’ambient amb l’espectacle
musical Bollywood Dance.

Els organitzadors de la
Transsegre també han pre-
parat un sopar popular, a
partir de les 10 del vespre.
Els interessats han de com-
prar el tiquet.

A partir de les 12 de la
nit, començarà un fantàstic
espectacle piromusical, a
càrrec de la pirotècnia Igual,
que deixarà bocabadats als
milers d’assistents a la festaGrup per amenitzar l’arribada de les barques el diumenge

El dissabte a la nit, el sopar popular, i les
actuacions de Bollywood Dance, l’espectacle
pirotècnic i el gran concert amenitzaran la festa

nocturna, que continuarà
amb el concert amb la parti-
cipació dels grups “Fun-
kystep and the Sey Sisters”,
novetat en aquesta nit de la
Transsegre, i el grup “Virus”,
que tocarà fins ben entrada
la matinada, i mentre els hi
quedin forces als mariners
que hauran participat a la
primera baixada, i que hau-
ran de guardar forces per la

baixada del diumenge al
matí, entre el partidor de
Gerb i Balaguer.

La Festa del dissabte, no
tant sols omple el marge del
riu Segre, sinó que dóna vida
a gran part dels carrers i pla-
ces més cèntrics, amb un
gran ambient festiu a tota la
capital de la Noguera, que es
perllongarà fins el diumen-
ge al migdia.

L’espectacle de dissabate a la nit aplega milers de persones

T R A N S S E G R E
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L’organització vetlla per la seguretat

de tots els participants a la baixada
Des de sempre, una de

les principals preocupaci-
ons dels organitzadors de la
Transsegre, els membres de
l’Admirals Cup Lights, ha
estat la seguretat dels parti-
cipants a la prova aquàtica.

No cal dir que una prova
amb prop de tres mil
participants requereix de
mesures de seguretat
importants, i l’organització
compta amb l’inestimable
suport dels membres de
Protecció Civil, de Creu Roja,
i de la Policia Local de
Balaguer i dels Mossos
d’Esquadra, així com del
dels Bombers.

Tots ells, juntament amb
els voluntaris de
l’organització, formen un
cos humà força important
que controlen i vigilen lesZona d’acampada

La col·laboració de totes les forces de seguretat de
la comarca es vital per la bona marxa de la prova
aquàtica i la seguretat dels tres mil participants

dues etapes de la baixada,
per tal d’evitar que els
participants, que han de
complir amb les normes de
seguretat imposades per
l’organització, pateixin cap
tipus d’accident.

Una de les principals
mesures de seguretat dels
darrers anys ha estat el
limitar la participació a la
Transsegre, d’un màxim de

275 embarcacions.
Com cada any, l’organit-

zació no deixa cap punt a l’at-
zar, i ha previst diferents zo-
nes d’aparcament per als
participants en diferents zo-
nes properes al parc de la
Transsegre així com la zona
d’acampada, per tots aquells
que vinguin de fora i dels
que volen gaudir de ben a
prop la festa.

Les forces de seguretat de la comarca hi col·laboren
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Una de les novetats
d’aquest any, a més del
sopar popular del dissab-
te a la nit, és el bateig dels
cocodrils de Balaguer, per
aquells participants de 10
a 17 anys, que no poden
participar a la baixada per
ser menors d’edat, però
que volen participar de la
festa.

Durant la tarda del di-
vendres es farà aquest
bateig que és un concurs
on tots els participants
saltaran des d’una plata-

forma disfressats a la seva
lliure elecció sobre les ai-
gües del riu Segre, i rebran
un carnet plastificat com
a membres batejats ofici-
alment per la Transsegre.

Hi haurà premis per
als millors saltadors i les
també per a les millors
disfresses.

Des de fa setmanes
que l’organització de la
Transsegre ja té plena
totalment la inscripció
per a l’edició d’enguany,
que com ja és conegut
està limitada a 275
embarcacions per motius
de seguretat de la prova.

Tots els participants
han de portar una armilla
salvavides com a requisit
per poder pujar a la barca
i gaudir de la baixada pel
riu Segre.

El divendres es farà el bateig

dels Cocodrils de Balaguer i el

lliurament dels seus carnets

Una zona dedicada per als més petits

El bateig es farà als
participants d’entre
10 i 17 anys i els
lliuraran un carnet
plastificat

Una prova aqüàtica dividida en dues

etapes entre Camarasa i Balaguer

Des de l’any 1985, el se-
gon cap de setmana de juli-
ol, reuneix milers d’observa-
dors als marges del riu
Segre, entre Camarasa i
Balaguer per gaudir de la
baixada de les 275 embarca-
cions casolanes que prop de
tres mils mariners han cons-
truït durant les darreres set-
manes per poder participar
a la Festa de la Transsegre.

La prova consisteix en
baixar des de Camarasa fins
a Balaguer, en dues etapes.

La primera de les etapes,
es celebra el dissabte a la tar-
da, entre Camarasa i Sant
Llorenç de Montgai.

Les embarcacions sur-
ten del parc tancat de
Camarasa, a partir de les 4
de la tarda, i una hora més
tard, comencen a arribar, les
més ràpides al pantà de
Sant Llorenç, on els esperen
milers d’espectadors, que
esperen la típica remullada
per part dels participants.

La segona etapa, se cele-

Primer tram, entre Camarasa i Sant Llorenç

bra el diumenge al matí. Els
mariners que han suportat
la festa nocturna del dissab-
te, es disposen a tornar a les
aigües del riu Segre, des del
Partidor de Gerb, per arribar
al segon pont de Balaguer.

Mentrestant, els espec-
tadors frueixen amb les di-
ferents actuacions i atracci-
ons preparades per l’organit-
zació al mateix parc de la
Transsegre, durant tot el diu-
menge al matí.

Un cop acabades les
dues etapes, el diumenge al
migdia, l’organització es
disposa a lliurar els premis.
Cal recordar a tothom que
baixi amb barca per aquesta
festa, que la prova no és una
cursa, i els premis ha repartir
son per les embarcacions
més originals, les que venen
de més lluny, o també
aquelles que porten més
mariners a bord.

Tram final, arribada a Balaguer

Milers de persones
s’apleguen a les vores
del riu per veure passar
les barques participants
a la Transsegre
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El president Montilla i la ministra

Chacón reuneixen 1.200 persones

El president de la Gene-
ralitat de Catalunya, José
Montilla i la Ministra de De-
fensa, Carme Chacón van
assistir a un multitudinari
acte celebrat a Balaguer el
passat diumenge, al pavelló
polivalent d’Inpacsa.

José Montilla i Carme
Chacón van explicar el seu
posicionament davant de la
recent sentència del Tribunal
Constitucional sobre l’Esta-
tut de Catalunya, proposant

la participació a la manifes-
tació del proper dissabte 10
de juliol a la ciutat de
Barcelona, de manera unità-
ria, i sota l’únic símbol de la
senyera.

L’acte va reunir 1.200 persones a Balaguer

D’altra banda, José
Montilla i Carme Chacón
van explicar totes les tas-
ques que s’han dut a terme
tant des del govern de l’Es-
tat com del Govern de la Ge-
neralitat, per tal de paliar i
buscar solucions a la crisi
econòmica que està patint
la societat actual.

En l’acte també hi van
ser presents el Conseller del
Departament d’Agricultura
de la Generalitat de
Catalunya, Joaquim Llena, i
l’Alcalde de Balaguer, Mi-
quel Aguilà.

L’acte va acabar amb un
gran dinar multitudinari al
mateix pavelló, i una sessió
de ball amb el grup orques-
tra De Gala.

José Montilla durant l’acte de Balaguer

El passat diumenge 4 de
juliol el president de la
Generalitat i la ministra
de Defensa van visitar la
capital de la Noguera

«Fresca a l’estiu».
Aquest és l’ eslògan amb
el qual el CAP de Balaguer
i  la Regidoria de salut de
l’ajuntament posen un
any més en marxa la
campanya de sensibi-
lització per prevenir
l’onada de calor.

Es tracta d’informar
als ciutadans i ciutadanes
sobre una sèrie
d’actuacions, mesures i
consells per evitar els
efectes de l’onada de
calor sobre la salut,
durant els mesos d’estiu.
Totes aquestes mesures
preventives davant la
calor van adreçades a

tothom, però en especial
als col·lectius de risc com
son les persones grans,
els nadons i alguns
malalts crònics ja que se
sap que una calor elevada
i sostinguda, durant uns
dies, provoca un excés de
mortalitat que varia entre
el 12 i el 40%  als països
desenvolupats.

Comença la campanya

informativa “Fresca a

l’estiu” per evitar la calor

Fresca a l’estiu

Destinada
especialment als
col·lectius de risc
com la gent gran,
nadons i malalts
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108 mestres participen a la XXIV

Escola d’Estiu de la Noguera

L’Ajuntament de
Balaguer ha presentat la
campanya de promoció
del centre Històric de la
ciutat, amb l’objectiu de
la millora de la qualitat de
vida del barri del centre
històric, promoure la co-
hesió i dinamització soci-

al d’aquest barri, retornar
la potencialitat al centre
històric i la dinamització
econòmica. Per fer això
van creure convenient
amb la idea de crear una
marca i una imatge del
centre històric de
Balaguer.

L’Ajuntament promociona el

Centre Històric de Balaguer

Presentació de la campanya

Escola d’Estiu de la Noguera

Els dies 30 de juny, 1 i 2
de juliol ha tingut lloc la
XXIV Escola d’Estiu de la
Noguera amb 108 assis-
tents.

L’escola d’estiu de la
Noguera és organitzada pel
Grup de Mestres
conjuntament amb el Servei
Educatiu.

Els cursos que es van
impartir durant aquests van
ser els següents, “Viatge
sonor. Del moviment a la
relaxació” per Josep M.
Porté. “Física Pop” per
Anicet Cosialls. “Compartim
activitats educatives per
internet” per Pere Picoy.
“Treballem per projectes,
que va ser explicat per vàries
persones explicant diferents
experiències. “Pissarres
digitals” per ICE-UdL.

Els professors han participat en un total de 5 tallers
pedàgogics que s’han ofert durant els tres dies de
durada d’aquesta 24 ena edició de l’Escola d’Estiu



10>> B A L A G U E R

Emotiu homenatge a la professora

Lucia Vela del Gaspar de Portolà
El passat dimarts, dia 22

de juny, darrer dia de curs
escolar, el col·legi Gaspar de
Portolà va retre un emotiu
homenatge a la professora
Lucia Vela que es jubilava
desprès de més de 30 anys
exercint la docència al ma-
teix centre. La festa va co-
mençar a les 10 del matí amb
unes actuacions escolars,
els alumnes de 6è de primà-
ria que deixen el centre de la
mà dels més petits varen fer
una bonica desfilada.

Aquest mes de juny
s’ha realitzat el curs de
Monitors de Menjador
organitzat per Creu Roja
a La Noguera, on han par-
ticipat nou dones de la
comarca.

El curs consta de 10
sessions, les quals trac-
ten temàtiques com psi-
cologia infantil, alimenta-
ció i dietètica, primers
auxilis i recursos del lleu-
re.

A més a més, han ob-

tingut el certificat de Ma-
nipulació d’Aliments dins
el mateix curs. Aquest
curs és el segon que es
realitza durant aquest
2010, degut a l’increment
de la demanda d’aquesta
titulació.

Durant el primer se-
mestre d’aquest any, tam-
bé s’han realitzat formaci-
ons de Carretilla Elevado-
ra i Atenció Bàsica a la
Gent Gran, finançada per
l’entitat de la Fundació
Obra Social La Caixa, dins
el marc d’un projecte diri-
git a la recerca de feina i
formació a dones en situ-
ació d’atur.

Aquest projecte va
finalitzar el passat mes de
maig amb una inserció del
28 %.

Creu Roja organitza un curs

de monitors de Menjador a la

comarca de la Noguera

Curs de monitors de menjador

Un total de 9 dones
de la comarca han
participat en aquest
curs de monitor de
menjador

Homenatge a Lucia Vela

El Centre Excursionista Gaspar de

Portolà corona el Besiberri Sud
Un any més, l’últim cap

de setmana de juny el Cen-
tre Excursionista Gaspar de
Portolà, va realitzar una ex-
cursió a la muntanya.

Aquest any van escollir
la vall de Boí amb l’objectiu
de coronar el Besiberri Sud
(3.030 metres).

L’experiència dels
participants va ser
inoblidable, ja que els quinze
components del grup, van
aconseguir fer el cim i van
poder gaudir de les
espectaculars vistes.

El grup espera repetir
l’experiència durant molts
anys més, ja que tots en van
quedar satisfets.Centre Excursionista Gaspar de Portolà

Els 5 components de l’excursió van aconseguir fer
el cim a 3.030 metres, i gaudir de les vistes
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50 residents de la Residència Sant

Domènec fan una excursió a St Llorenç
Per vuitè any consecu-

tiu, la Residència Sant
Domènec de Balaguer va
organitzar, el passat dijous
17 de juny, una sortida al
càmping de Sant Llorenç de
Montgai.

Aquesta es sufragada
íntegrament per
l’Associació – Residència
sense afany de lucre i també
hi col·labora el Consell
Comarcal prestant el Servei
de Transport Adaptat.

Cinquanta residents i
onze treballadors van
practicar jocs a l’aire lliure,
van dinar plegats, i van
acabar la jornada fent ball a
la discoteca del càmping. Excursió al camping de Sant Llorenç

El programa INICIA dóna millors

resultats el primer semestre del 2010
Després del bon acolli-

ment i resultats del Progra-
ma INICIA durant l’any 2009
-primer any d’aplicació-, els
resultats del primer semes-
tre del 2010 han superat els
dels primer semestre del
2009. Si fins al juliol de 2009
s’havien creat 11 empreses
i 13 persones es van donar
d’alta com autònoms, du-
rant el primer semestre d’en-
guany el nombre d’empre-
ses creades ha estat  22 i 23
nous autònoms.

Van practicar diferents jocs a l’aire lliure, van fer
un dinar tots plegats i van ballar a la discoteca

Balaguer ja disposa
des d’aquest dimarts de
Centre de Formació
d’Adults (CFA). Una rei-
vindicació demanada des
de fa molts anys ja és
una realitat amb la
publicació al Diari Ofici-
al de la Generalitat. Amb
aquest pas endavant en
l’educació per adults a la

comarca de la Noguera, es
podrà aconseguir tenir a
l’abast de tothom un ma-
jor ventall de possibilitats
per estudiar. De moment,
el CFA neix al carrer Esco-
les, en unes aules prefa-
bricades situades darrere
del CEIP Gaspar de Porto-
là, però en un futur pro-
per el centre es situarà en
un lloc cèntric de la ciu-
tat, molt més a l’abast de
tothom.

Amb aquest pas,
Balaguer es posa a
l’alçada d’altres capitals
de comarca que ja
disposen de Centre
d’Adults.

Balaguer ja compta amb un

Centre de Formació d’Adults

al carrer Escoles

Centre de Formació d’Adults

De moment el Centre
de Formació d’Adults
s’ubicarà a les aules
prefabricades al
Carrer Escoles

Consell Comarcal de la Noguera
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Cloenda del programa de Voluntaris

per la llengua al Casal Pere III
El passat dissabte les

persones voluntàries i apre-
nents que han participat en
el programa del “Voluntariat
per la llengua” van tenir una
darrera cita per celebrar la
finalització d’aquesta 4a edi-
ció a la capital de la Nogue-
ra.

Com cada any, el Casal
Pere III acull les parelles, que
en aquesta ocasió han estat
28, i proporcionà l’espai per
organitzar la trobada. L’acte
va consistir en un recital de
poemes de Màrius Torres en
diverses llengües,  la projec-
ció d’un capítol del progra-
ma de TV3 “10 cites”, i un
pica- pica, que oferí el Casal.Acte de cloenda

El Consell comarcal continua oferint els

serveis de la Borsa jove d’habitatge
Durant l’any 2010 la Bor-

sa Jove d’Habitatge de la
Noguera continuarà oferint
els seus serveis a la comar-
ca després que el Ple del
Consell  Comarcal ho apro-
vés en la sessió del dia 3 de
juny, amb l’objectiu d’afavo-
rir l’accés dels joves de 18 a
35 anys a un habitatge en
règim de lloguer. Amb
aquest acord el Consell fa
palesa la seva voluntat de
consolidar la Borsa Jove
d’Habitatge de la comarca.

Els participants, 28 parelles van rebre el diploma
acreditatiu de l’activitat durant tot el curs

El passat 22 de juny, i
a l’ajuntament d’Artesa
de Segre va tenir lloc l’ac-
te de presentació del
camp de treball
Montmagastre 2010.

L’acte va comptar
amb la presència de l’al-
calde d’Artesa de Segre,
dos membres de l’asso-
ciació “Amics del Castell
de Montmagastre” i el se-
cretari de l’Associació Ca-
talana de Lleure Formatiu
(Ascalfò).

Durant l’acte de pre-
sentació es van explicar
les activitats que es duran
a terme durant el camp de
treball, les feines a realit-
zar per recuperar els dife-
rents i antics camins de
Montmagastre i la campa-
nya d’integració dels par-
ticipants a la població.

L’esmentada campa-
nya d’integració consisti-
rà en una festa entre els
joves de la població i els
participants, una activitat
amb les associacions
d’Artesa de Segre, una tar-
da amb activitats per la
mainada de la vila i una
festa de comiat on es con-
vidarà a tot el poble la dar-
rera nit del camp de tre-
ball, per amenitzar la tro-
bada.

Presenten un nou camp de

treball per recuperar els

camins de Montmagastre

Camp de treball a Montmagastre

Ascalfó portarà a
terme el camp de
treball per recuperar
els antics camins de
Montmagastre

Servei de la Borsa Jove d’habitatge al consell
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Montgai acull un camp de treball per

recuperar fortificacions de la guerra

Els dies 28 i 29 d’octu-
bre de 2010, el Monestir
de les Avellanes acollirà
la primera edició de les
Jornades d’Història del
Monestir de les Avella-
nes, una reunió científica
que reunirà especialistes

internacionals en la inves-
tigació de l’ordre dels re-
ligiosos premonstrate-
sos durant l’Edat Mitjana.

Aquest mes de juny
s’ha fet la presentació
d’aquestes primeres
Jornades.

Jornades d’Història del

Monestir de les Avellanes

Monestir de les Avellanes

Participants al camp de treball de Montgai

Montgai acull des del
passat 28 de juny una nova
edició dels camps de treball
per recuperar fortificacions
de la Guerra Civil, concreta-
ment trinxeres i búnquers
situats a la serra de les Qua-
dres. Aquest camp de treball,
que s’inclou en el projecte
de recuperació del Front del
Segre organitzat pel Memo-
rial Democràtic, compta
amb un total de 15 inscrits
procedents de diferents
punts de l’estat espanyol
com Saragossa, Bilbao,
Madrid o Múrcia, entre d’al-
tres

Segons el tècnic Pol
Galitó, «s’encarregaran de
donar valor a unes restes
que fa 72 anys que estaven
oblidades i que permeten
explicar la història de la Guer-
ra de forma conjunta».

Concretament es recuperaran trinxeres i bunquers
situats a la serra de les Quadres des de la Guerra
Civil espanyola
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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

Durant la passada set-
mana es va celebrar la
Càtedra d’Estudis Medie-
vals del Comtat d’Urgell
al Consell Comarcal amb
la participació de més de
60 alumnes, dels quals
una vintena són alumnes
becats per universitats de
Madrid, Múrcia, València,
Saragossa, Romania, la
República Txeca, Brasil,

Mèxic i França.
El ponents que han

participat en el curs són
catedràtics  i professors
d’universitats de tot el
món, i durant els tres dies
van oferir les seves
conferències sobre el
tema d’enguany «Por
política, Terror social»
des de diferents
perspectives.

Més de 60 alumnes a la

Càtedra d’Estudis medievals

Càtedra d’Estudis Medievals d’enguany

Concert de final de curs dels alumnes

de l’Escola de Música al Teatre

Final de curs de l’Escola Municipal de Música

El passat 22 de juny va
tenir lloc al Teatre Municipal
de Balaguer una gran actua-
ció musical com a acte de
cloenda del curs de música
2009-10 amb la participació
de tots els alumnes que for-
men part d’aquesta escola.

Va començar l’acte amb
unes paraules del director de
l’escola, Xavi Monge i
posteriorment, l’alcalde de
Balaguer va ser l’encarregat
de donar per finalitzat aquest
curs encoratjant tant als
alumnes com als pares dels
mateixos a continuar
aquesta tasca.

Lliurament de diplomes de l’Aula

Muniicpal de Dansa de Balaguer
El passat 21 de juny i a la

sala d’actes de l’Ajuntament
va tenir lloc el lliurament de
certificats a tots els alumnes
de l’Aula Municipal de Dan-
sa d’aquest curs 2009/2010.

En aquesta aula de dan-
sa creada  l’any 2005 per tqal
de potenciar l’ensenyament
i la cultura, s’imparteixen di-
ferents disciplines com la
dansa creativa, dansa clàs-
sica, dansa moderna i con-
temporània, funky, entre d’al-
tres.

Aula de Dansa
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El Museu acull una exposició d’Antoni

Borrell sobre la vida de Jaume I
El Museu de la Noguera

presenta l’exposició «Esce-
nes imaginades de la vida de
Jaume I» una mostra com-
memorativa del 800 aniver-
sari del naixement d’aquest
rei, produïda i itinerada per
la sala Montsuar de l’Insti-
tut d’Estudis Ilerdencs de la
Diputació de Lleida.

L’exposició fa un
recorregut per la vida de
Jaume I expressat en una
seqüència de fets històrics
puntuals tractats en escenes
subjectives tal com hom
podria imaginar-les en la
lectura del “Llibre dels Fets”,
però documentades i
versemblants.

Les diferents
representacions són obra del
pintor noguerenc Antoni
Borrell i estan plasmades enAntoni Borrell ha plasmat diferents escenes de Jaume I

El pintor afincat a Baldomar ofereix la seva obra
pictòrica d’escenes imaginades de la vida de Jaume
I, organitzada per l’Institut d’Estudis Ilerdencs

setze pintures realitzades en
oli sobre tela de grans
dimensions, que
s’acompanyen de cites
textuals del «Llibre dels
Fets», l’autobiografia del Rei
Jaume I.

D’altra banda, la mostra
no pretén superar
determinats elements
iconogràfics tradicionals. Al
contrari, els incorpora

volgudament com a valors
històrics de l’expressió
romàntica en el procés de
mitificació del personatge i
dels Fets.

Un segon valor de
l’exposició és la trajectòria
professional del mateix
autor de les imatges i de
l’especialització temàtica o
de gènere que es pot
observar.

«Escenes imaginades de la vida de Jaume I»



16>> C O M A R C A

La Ràpita celebrarà la seva Festa Major

d’Estiu del dia 15 al 18 de juliol

La Ràpita enceta la cam-
panya de Festes majors d’Es-
tiu de la comarca de la No-
guera, el proper dijous 15 de
juliol, com ja és habitual amb
la Missa a l’ermita de Santa
Margarita al castell de la
Ràpita, a partir de les 7 de la
tarda. Al finalitzar la Missa
hi haurà un refrigeri per a tots
els assistents.

A partir de les 10 del ves-
pre, una sessió de cinema a
la fresca a la Plaça Santa
Margarida amb la projecció
de la pel·lícula “Cor de tin-
ta”. En acabar-se la projec-
ció de cinema hi haurà una
sardinada popular per a tot-

hom.
La festa continuarà el di-

vendres 16 de juliol amb el
sopar de germanor, a partir
de les 10 del vespre al
poliesportiu. A continuació
hi haurà l’espectacular show
acrobàtic a càrrec dels
African Footprint. En acabar
l’espectacle, començarà una
llarga sessió de ball, amenit-

Els African Footprint actuaran el divendres 16 de juliol

zada pel grup De Gala.
Els actes festius continu-

aran el dissabte 17 de juliol
amb la instal·lació d’un gran
parc aquàtic a la plaça Santa
Margarita, a partir de les 5
de la tarda, i a dos quarts de
8, hi haurà la gran festa de
l’escuma al mateix lloc. A la
mitjanit gran sessió de ball,
amenitzat amb l’orquestra la
Tribu de Santi Arisa.

El diumenge 18 de juliol,
finalitzaran els actes de la
Festa Major 2010 amb ani-
mació infantil al poliesportiu
amb Jim & Sue a partir de
les 6 de la tarda, seguit de la
Missa de festa major a l’es-
glésia de la Sagrada Familia
i a partir de les 8 de la tarda,
espectacular ball fi de festa
amb l’orquestra Show de
Nit, i donant així per acabats
els actes de la Festa Major
2010 de la Ràpita.

La Tribu de Santi Arisa serà present el dissabte 17

De Gala, Tribu de Santi
Arisa i Show de nit
posaran la música a les
sessions de ball de la
Festa major de la Ràpita

El passat dia 19 de
juny va tenir lloc a La
Sentiu de Sió la I Jornada
Medieval organitzada per
l’associació local dels
«Cavallers del Sió» que va
engalanar per l’ocasió
diferents carrers del casc
antic de la població. En el
transcurs de tota la tarda
i al voltant de l’església
parroquial –antic castell-
es van celebrar diferents
jocs medievals adreçats
als més menuts i també
activitats per adults com
tirades a l’arc i destrals i
una petita mostra de
productes gastronòmics
tradicionals amb la
participació entre altres
de l’associació de jubilats
i gent gran del poble.

Per acabar la jornada
es va celebrar a la plaça

major un sopar medieval
que recrea els vells
cerimonials de l’època,
amb actuacions i
espectacles en el
transcurs de tot el sopar i
explicacions que
assabentaven de
l’elaboració de cada plat
així com de les costums i
formes de vestir d’aquella
època.

Tots els assistents a la
festa, anaven vestits amb
la típica vestimenta
medieval.

La Sentiu celebra la seva

primera Jornada Medieval

amb jocs i un sopar medieval

Jornada medieval a la Sentiu

Els actes van estar
organitzats per
l’Associació local
dels “Cavallers del
Sió”



17<<C U L T U R A

Laia Paniagua de l’Almatà, 2on premi

de Concurs d’Oratòria de llengües

El proper dissabte 17
de juliol, tots els interes-
sats en visitar la Cova
Gran de la població
noguerenca de Santa
Linya, podran fer-ho, grà-
cies a la Jornada de Por-
tes Obertes de la Cova
Gran, que tindrà lloc en-

tre les 10 del matí i la 1 del
migdia.

Durant aquesta jorna-
da de portes obertes els
visitants podran conèixer
la gran riquesa natural i
arqueològica d’aquest
punt neuràlgic de la co-
marca.

Jornada de portes obertes a

la cova gran de Santa Linya

Cova Gran de Santa Linya

Laia Paniagua Marvà

L’alumna Laia Paniagua
Marvà de l’Institut Almatà
ha guanyat el 2n premi de
Concurs d’oratòria en diver-
ses llengües, emmarcat dins
el projecte Orator, del Depar-
tament d’Educació.

L’objectiu d’aquest certa-
men és potenciar la compe-
tència oral en diverses llen-
gües entre els estudiants de
Catalunya, mitjançant l’ex-
pressió oral en públic i la fil-
mació de presentacions.

La Laia, ha presentat i
exposat els següents temes:
«L’Europe fume sur le
trottoir»  (en francès),
«Social Networking Sites: A
Blessing or a Curse» (en
anglès) i «Biodiversitat és
vida, és la nostra vida» (en
català). Aquest són els
temes que l’han fet
guanyadora del premi.

El concurs d’oratòria en diverses llengües està
emmarcat dins del projecte Orator, del Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya
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El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
Preclar com és

Apunten ben a prop
reverberant
riu Segre amunt,
murals i recs,
carrer del Pont.

Ressona a Balaguer,
Comtes d’Urgell
al fons dels anys,
Portal del Gel,
Castell Formós.

Recer preclar com és,
llocs medievals,
carrer d’Avall,
plaça del Pou,
el Mercadal.

Ciutat del meu voler,
monumental
és Balaguer,
com poques són
Ciutat Comtal.

La Biblioteca de Balaguer us recomana

la lectura dels següents llibres

El Tecer Reich és una
novel·la inèdita del reco-
negut autor xilè Roberto
Bolaño. Escrita l’any 1989 i
pertany a la primera etapa
creativa del desaparegut
autor. L’obra, escrita en
forma de diari, narra l’estiu
de l’Udo Berger, un jove de
25 anys, resident a Stuttgart
i campió alemany d’un joc
d’estratègia anomenat el
Tercer Reich, el qual arriba
a la Costa Brava amb
Ingeborg, la seva nòvia, per
passar uns dies a l’hotel Del
Mar. Una nit però, coneixe-
ran una altra parella
alemanya i, juntament amb
aquests, s’internaran en
l’enrarit clima de la zona i
coincidiran amb perso-
natges força peculiars.
Recomanem llegir també
“Detectives salvajes” del
mateix autor.

El Tercer Reich

Autor: Roberto Bolaño

Gènere: Novel·la

Jonathan Swift

Autor: Els viatges de
Gulliver
Gènere: Literatura

El meu germà el geni

Autor: Avia Muñoz

Gènere: Infantil (+10)

Els Viatges de Gulliver
(1726) és considerada
l’obra mestra de l’escrip-
tor anglès Jonathan Swift,
una de les grans obres de
la literatura universal i
també un dels màxims
exponents de la literatura
d’aventures. Swift relata
els viatges de Gulliver, un
mariner que per atzar i
destí acaba sempre perdut
en els més exòtics indrets
del planeta: a Liliput, país
habitat per homes molt
petits, Gulliver es conver-
tirà en un temible gegant;
al país dels houyhnhnms
cavalls intel·ligents són
capaços de construir una
societat harmònica i justa.
A través d’aquests viatges,
l’autor teixeix una burla de
la societat anglesa i el
gènere humà i reflexiona
de la naturalesa humana.

Lola és una nena de 10
anys que reivindica la seva
personalitat, els seus gus-
tos i desitjos davant la seva
família. Filla de músics i
germana d’un nen que és
un geni tocant el piano, tots
esperen que es dediqui a la
música, però en realitat el
seu somni és jugar a futbol.
L’autor ens narra l’enfron-
tament entre aquests dos
móns: la família i les
convencions socials i els
somnis i desitjos de la nena
que no vol ser només la
germana «del nen que sap
tocar tan bé el piano».

Reflex d’ambients ob-
sessius en què viuen alguns
infants als que els pares els
limiten les possibilitats de
desenvolupament i relació
social, marcant-los un destí
a la vida d’esquena a la
societat on creixen.

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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La Nit de l’Esport va premiar els

millors esportistes de l’any 2010

Marc Adsuar de la Soci-
etat de pescadors Esportius
de Balaguer i Carme Adell
del Club Piragüista de
Balaguer van ser els escollits
com els millors esportistes
balaguerins de l’any 2010, en
la Nit de l’Esport celebrada
al Teatre Municipal, el pas-
sat divendres al vespre, da-
vant d’uns 500 representants
de l’esport balaguerí.

Marc Adsuar campió de
Catalunya i d’Espanya per
equips de pesca de
salmonids va fer un gran
paper en el mundial i s’ha
guanyat una plaça per
participar novament al

mundial d’aquest any, en
categoria juvenil.

Per la seva banda, Carme
Adell, expresidenta de la
Federació espanyola de
Piraguisme va ser escollida
per la seva gran tasca en
favor d’aquest esport a la
capital de la Noguera.

Per equips, els clubs
guanyadors van ser el

Foto de família de tots els premiats

Pedala.Cat en categoria
masculina pel seu ascens a
Primera Divisió Catalana en
triatló i duatló, mentre que
en categoria femenina les
guanyadores van ser les
components del Club Tennis
Taula Balaguer que han
assolit l’ascens a la
Superdivisió femenina,
màxima categoria estatal.

Durant la festa de la Nit
de l’Esport, presidida per
l’alcalde Miquel Aguilà,
acompanyat del regidor
d’esports, Juanjo Tenorio i
del president del consell
comarcal de la Noguera,
Vicent Font, va rebre una
menció especial el balaguerí,
Robert Martínez, entrenador
del Wigan a la premier
League. Va recollir la placa la
seva germana.

Aquesta festa de l’esport
acull en una nit tots els
esportitses de la ciutat.

Marc Adsuar, millor esportista 2010

NIT DE L’ESPORT>>
Menció especial per a
Robert Martínez, primer
entrenador català de la
Premier League

Per la present edició,
de la Nit de l’Esport,
l’organització, com a
novetat va nominar una
prova esportiva de les que
se celebren a la ciutat.

Estem parlant dels
Ermitanyos; una prova
coneguda a nivell estatal;
un monogràfic en BTT
que circula entre tres de
les ermites més populars
de la comarca: Cérvoles,
Sant Jordi i Montalegre;
més de 80 quilometres
per aquells que vulguin
gaudir d’una jornada de
lo més increïble.

Tal és l’efecte que en
les darreres edicions
s’han cobert el màxim de
places establertes. Més
de 500 ciclistes que
cobreixen, els diferents
itineraris que es proposen

per cobrir una, dues o les
tres ermites de la prova.

Balaguer compta amb
una de les proves de BTT
més emblemàtiques de
l’estat espanyol, i durant
la festa es va vulguer
premiar als principals
responsables de la prova,
en Sisco Ricart en
l’aspecte de logística i
l’Evaristo Ortiz, conegut
per tots com Mariano, per
als itineraris que
cobreixen la prova
d’Ermitanyos.

La prova Ermitanyos rep un

premi per la seva

consolidació en la èlit estatal

Representants d’Ermitanyos

BTT>> La prova que
recorre 3 de les
ermites de la comarca
va rebre un merescut
premi
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Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 973 448 332

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER

Carlos Galiano oficialitza la seva

dimissió com a president del Balaguer

El C.F. Balaguer va fer el
seu particular traspàs de
poders, en l’assemblea extra-
ordinària que es va celebrar
a l’Ajuntament de Balaguer.
El que ha dirigit les regnes
del club en els últims 7 anys,
Carlos Galiano, va presentar
oficialment la seva dimissió
com a president de l’entitat,
donant pas a una Junta Ges-
tora, formada pel seu porta-
veu, Josep Burgués, Carlos
Roiger i Josep Prior, que
durant l’assemblea van ex-
posar les bases del seu pro-
grama.

La nova Junta Gestora
continua mantenint la seva

confiança en l’entrenador
Lluís Elcacho, que ja està tre-
ballant al costat del nou ge-
rent Abel Cabrerizo, en la
confecció de la plantilla de
la pròxima temporada, en la
qual està assegurada la con-
tinuïtat de la columna verte-
bral de l’equip, i a la qual s’hi
afegiran els joves valors del
Balaguer B.

Traspàs de poders

La nova gestora donarà
prioritat al futbol base, per
assegurar el futur de l’enti-
tat.

Galiano, després de set
anys a la presidència, deixa
el primer equip a la tercera
divisió, l’equip filial entre els
equips forts de la primera
territorial, i el juvenil a cate-
goria preferent. Durant
aquests anys s’ha posat la
gespa artificial al Camp Mu-
nicipal d’Esports i s’han
construït els nous vestidors
i s’han adaptat les oficines
del club al recinte esportiu.
La nova gestora va agrair els
anys que Galiano ha dedicat
al club, i «tot i la crisi que
s’està  patint i que notarem
al club, esperem fer una
bona gestió amb el suport
dels socis i els simpatitzants
del Balaguer«, paraules del
portaveu de la nova junta del
Club Futbol Balaguer.

Un moment de l’Assemblea Extraordinària

FITBOL>> Una nova
Junta Gestora es farà
càrrec de l’entitat
durant la propera
temporada

El proper dimecres 14
de juliol finalitzarà el Tor-
neig de Futbol 7 “Ciutat
de Balaguer” que ha
comptat amb la participa-
ció d’una vintena
d’equips de Balaguer.

El torneig va iniciar-se

el passat 14 de juny, i cada
vespre, des de les 20,30
fins a les 22,45, els afecci-
onats poden gaudir de
fins a sis partits de futbol
7, en una emocionant
competició que es dispu-
ta amb la formula de
lligueta. Jugadors des
dels 16 fins a vora 70 anys
conformen aquests
equips amateurs, que
s’ho prenen amb molta
seriositat, per tal d’acon-
seguir el màxim de punts.
El proper dimecres es co-
neixerà el guanyador.

El proper dimecres 14 de

juliol finalitza el Torneig de

Futbol 7 “Ciutat de Balaguer”

Torneig de Futbol 7

FUTBOL 7>> El
torneig va iniciar-se
el passat 14 de juny
amb la participació
d’uns 20 equips
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250 cicloturistes van participar a la

Montsec-Montsec del passat dia 26

La segona edició Marxa
Cicloturista Montsec-
Montsec 2010 que s’ha cele-
brat a Balaguer, ha finalitzat
amb èxit després que els 250
cicloturistes hagin realitzat
l’exigent recorregut de la
marxa, de 150 quilometres
de distància i 3.100 metres
de desnivell de la ruta llarga
i 125 quilometres i 2.450
metres de desnivell de la ruta
curta.

Com en la passada
edició, els participants han
pogut gaudir d’una fantàstic
dia tot i la forta calor que s’ha
patit, i finalment han
disfrutat del serveis

habilitats al pavelló
poliesportiu on s’ha celebrat
un dinar popular i on han
pogut refrescar-se a la
piscina.

El primer classificat de la
ruta llarga de la Montsec-
Montsec ha estat Francesc
Serra, del SCC La Pobla, en
una disputadíssima arribada
a l’esprint amb el primer

La marxa cicloturista al seu pas pel carrer Urgell

classificat de l’any anterior,
en Gerard Rodríguez del
Sedis de La Seu.

El primer classificat de la
ruta curta ha estat Francisco
Molero, del Génesis Blanes.
Pel que fa a la participació
dels clubs, ha tingut menció
especial el Club Ciclista
Xeraco, de València, per ser
el club més llunyà i
nombrós, seguit del Sedis
de La Seu d’Urgell.

Núria Mora ha rebut el
premi a la fémina més jove,
mentre que Maribel Morillas
també premiada com a més
veterana i pel seu pas com a
primera fémina al coll d’Ares.
Pel que fa als participants
masculins, Jordi Camps, de
Berga ha estat el participant
de més edat en finalitzar la
marxa. El primer classificat
de la Noguera ha estat en
Gerard Montané, participant
de Balaguer.

Sortida de la Montsec-Montsec

CICLISME>> Francesc
Serra de la Pobla va ser
el primer classificat de
la ruta llarga de la
Montsec- Montsec

El balaguerí, Pere
Rúbies Burguet, va rebre
la medalla d’Argent de la
Federació Catalana de
Bàsquet, en el decurs de
la XXIX Trobada del
Bàsquet Català  celebrada
el passat dissabte 26 de
juny al Catalònia
Barcelona Plaza Hotel.

Les distincions que la
Federació Catalana de
Basquetbol disposa son
per reconèixer els mèrits
d’una trajectòria notable
i destacada en l’àmbit del
bàsquet a Catalunya.

Pere Rúbies va jugar
fins als 44 anys , a
l’ensems que exercí
d’entrenador, delegat,
directiu i tot el que ha fet
falta, dedicant milers
d’hores a ensenyar i
formar joves.

És un home que
estima el bàsquet i estima
la seva ciutat, on la gent
el coneix bé i tenen clar
que representa l’esperit
del bàsquet de Balaguer.

Per aquesta intensa
trajectòria, ha rebut
aquesta medalla d’argent.

La història del bàsquet
català no podria haver-se
construït sense l’esforç, la
tenacitat, l’abnegació i
l’entusiasme de persones
com ell, per això es vol
agrair.

Pere Rúbies rep la medalla

d’argent de la Federació

Catalana de Bàsquet

Pere Rúbies en el moment de rebre la medalla

BÀSQUET>> Per la
seva gran tasca, com
a jugador, entrenador
i directiu del Club
Bàsquet Balaguer
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Una trentena de nens i nenes al

campus de futbol i bàsquet de Rialp
Trenta  nois i noies , la

majoria d’ells de Balaguer i
comarca, han participat del
27 de juny al 3 de juliol, al
Tecni-Camp dels Pirineus,
un campus de tecnificació
de futbol i bàsquet, dirigit
per Juanjo Tenorio i d’altres
entrenadors especialitzats
en futbol base.

El campus de futbol i
bàsquet del Club de Futbol
Balaguer, que enguany cele-
brava la seva cinquena edi-
ció, s’ha fet a la localitat del
Pallars Sobirà de Rialp, que
compta amb unes magnifi-
ques instal·lacions esporti-
ves, i l’Ajuntament de Rialp
ha posat totes les facilitats
per a que els nois i noies del
campus poguessin gaudir
durant tota la setmana de la
població pallaresa.

Un dia normal del
Foto de família dels participants al campus

BÀSQUET I FUTBOL>> Durant una setmana han
pogut gaudir jugant a bàsquet i futbol i també de
d’altres activitats a la localitat pallaresa

campus per als seus partici-
pants consisteix en llevar-se
a les 8 del matí, i després
d’esmorzar a l’hotel on es
troben allotjats, es despla-
cen cap al camp de Futbol
on dividits en grups de tre-
ball, entrenen durant dues
hores a les ordres dels seus
entrenadors. Després de
l’entrenament matinal una
sessió de piscina, abans de
retornar a l’hotel per dinar.

En acabar de dinar una esto-
na d’esbarjo i descans, re-
torn cap al camp de futbol
per iniciar la sessió de tarda,
els participants sopen i po-
den gaudir d’una estona de
temps lliure abans d’anar a
dormir.

Enguany van rebre la vi-
sita dels jugadors Joan
Figuerola i Jaume Nogués
del primer equip del Club
Futbol Balaguer.

Un moment de l’entrenament
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Gran èxit de l’equip benjamí del CTT

Balaguer al campionat de Catalunya

El 19 i 20 de juny es va
celebrar al Poliesportiu Les
Comes d’Igualada el Campi-
onat de Catalunya Benjamí
de Tennis de Taula.

El Club Tennis Taula
Balaguer hi va participar
amb dos joves jugadors de
nou anys que anaven a fer la
seva primera incursió en un
campionat a nivell català, Pol
Calderó i Llorenç Lladonosa,
fora del territori lleidatà, on
havien jugat fins ara.

Sorprenentment a la
fase de grups celebrada
dissabte al matí es desfeien
per 3-1 d’un dels favorits, el
DKV Borges Vall, però

perdien a continuació per un
ajustat 2-3 davant el
Gimnàstic de Tarragona. A
continuació, el Borges es
desfeia per un clar 3-0 dels
tarragonins, provocant un
triple empat al grup que
donaria el passi a semi-finals
a l’equip borgenc per una
mínima diferència de
coeficient. El Balaguer

El Club va ser homenatjat a la Nit de l’esport

hauria de lluitar amb el CTT
Calella per decidir la 5a i 6a
posició i es feia amb la
victòria per un contundent
3-0.

Diumenge es dispu-
taven les proves individuals,
en que Pol Calderó, contra
tot pronòstic, superava
alguns dels millors palistes
de Catalunya per plantar-se
a semi-finals, on perdria
davant Nil Camacho, del
CTT Ripollet, proclamant-se
tercer de Catalunya.

Anna Biscarri, que els va
acompanyar com a entre-
nadora, va destacar l’alt nivell
mostrat per aquests dos
jugadors tant joves que
sortien a competir per
primera vegada fora del
territori lleidatà i desitjant
que en el futur puguin
aportar grans alegries i bons
resultats com aquest al Club
Tennis Taula Balaguer.

Pol Calderó i Llorenç Lladonosa

TENNIS TAULA>> Pol
Calderó i Llorenç
Lladonosa fan molt bon
paper tant en equips
com en individuals

BÀSQUET>> Des del
passat dia 27 de juny i fins
al 25 de juliol, el Club Bàs-
quet Balaguer,  per prime-
ra vegada, organitza con-
juntament amb la Federa-
ció Catalana de Basquet-
bol un campus de
tecnificació per a nois i
noies amants d’aquest
esport.

Més d’un centenar de
nois i noies nascuts entre
el 1993-1997, dividits en
quatre torns diferents,
tenen com a objectiu la
millora de la tècnica
individual i col·lectiva.

Un treball intens però
amb moltes dosis de
companyerisme i diversió,
que es duu a terme a la
ciutat de Balaguer.

El campus de bàsquet reuneix

un centenar de participants

Campus de bàsquet
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El Club Esportiu Natació Balaguer

participa en diferents campionats
Aquest cap de setmana

s’ha  realitzat el campionat
d’Espanya i de Catalunya
d’aigües obertes  màster al
Canal Olímpic de
Castelldefels amb un recor-
regut de 3.000 metres, en la
qual el CEN Balaguer ha
aconseguit 5 medalles,
l’Albert Barri Gatnau ha acon-
seguit la primera posició i
campió estatal i català amb
un temps de 43 minuts.

En la categoria +45
femenina tenim a l’Imma
Torné que  ha aconseguit el
quart lloc  estatal i la medalla
d’argent en el català, en
categoria +35 la Noemí
Torras s’ha proclamat
medalla d’or i campiona de
Catalunya i en la +20 la Lucia
Martínez també ha obtingut
la medalla d’or en el Català.

D’altra banda, en David
David Bach i Pere Graells

NATACIÓ>> Albert Barri es proclama campió
estatal i de Catalunya d’aigües obertes master al
canal Olímpic de Castelldefels

Bach i en Pere Graells del
Club Esportiu Natació
Balaguer s’han classificat
per disputar els Campionats
de Catalunya de natació
adaptada.

Les proves que realitzarà
en David en el campionat
català son els 50 metres
lliures, 50 metres esquena i
els 200 estils, per altra banda
tenim en Pere Graells que
participarà en els 50

papallona, 100 braça i 200
lliures.

La natació adaptada és
l’únic esport que combina
les condicions de diverses
discapacitats físiques com
les amputacions, la paràlisi
cerebral (coordinació i
restriccions del moviment),
la lesió de medul·la espinal i
altres discapacitats, totes
elles separades en diferents
categories.

Albert Barri
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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.

En el darrer Ple de
l’Ajuntament de Balaguer
es va posar de manifest,
una vegada més,  que hi ha
diferents maneres de veure
els temes municipals

Hi va haver unanimitat
en alguns punts de l’ordre
del dia així com posicions
molt diferents en altres.
Des del tema de la moció
del burca,  la puja del  4%
fins  al 25% d’algunes taxes
referides a activitats
culturals,  la rebaixa dels
sous dels polítics que paga
l’Ajuntament  (uns de certa
quantia –47.000 euros  a
l’any-  i altres  simbòlics –
135 euros al mes- )  o
l’oportunitat d’adjudicar el
restaurant-cafeteria del
Molí de l’Esquerrà, encara
en obres,  per 10 anys. Tot
això reflexa que una altra
manera de governar és
possible, la de
Convergència i Unió.

També es va posar de
manifest, un cop més,  una
cosa menys concreta però
no per això menys
important: La manera,
l’estil de governar.

No parlarem avui  ni de
prepotència,  ni de
maquiavel·lisme i de
transfuguisme, ni
d’arrogància i falta de
respecte, ni de compor-
taments i comentaris més
o menys grollers, ni del dret
de parlar l’últim i no deixar
replicar després,  ni d’actuar
amb sectarisme, ni de
pensar que s’està  per
damunt del bé i del mal.

Però sí que volem parlar
de la lleialtat que  es pot
exigir a qualsevol persona
que sigui  regidora o
regidor de l’Ajuntament de
Balaguer. Lleialtat a
Balaguer, a la Ciutadania ,
a la llibertat i a la
democràcia.

La lleialtat (ben entesa)
Josep Ma Roigé, President del Grup Municipal de CiU

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

El Sr. Aguilà  es va
atrevir a considerar-nos,
pública-ment, pocs lleials.
A qui? A què?

Només ho podem
entendre si  la lleialtat que
ell demana és obediència
cega o seguidisme interes-
sat.

Aquí no ens trobarà.  La
gent de CIU, tots, ens
considerem lleials a
Balaguer. Lleials als nostres
votants (els hi devem la
representativitat) i a la resta
de ciutadans( dels quals
també ens sentim
representants).

Que no se’ns demani
lleialtat a l’equip de govern.
L’oposició, que és
l’alternativa de govern, en
aquest cas el grup de
Convergència i Unió,
continuarà fent la feina de
criticar ( si ho considerem
millorable) i aportar
alternatives i altres
solucions.

Tot i els 24 anys
d’alcaldia del Sr. Aguilà
(que alguns considerem
que  ja son prou) no té
justificació confondre la
lleialtat a la Ciutat i als
Ciutadans de Balaguer
amb la lleialtat que
demana a la seva persona
o la seva acció de govern .

L’Ajuntament com a
institució i  Balaguer com
a ciutat son molt més que
el Sr. Aguilà.

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

Benvolgut amic
C.G.A.

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

Responent a la teva
pregunta, sí, aquí hem entrat
de ple a l’estiu, sense espais
d’adaptació de cap durada:
d’un temps primaveral a pur
i dur estiu. Per uns molt
esperat i, per alguns com jo,
no gaire apreciat. En fi la
natura mana i nosaltres sols
ens queda que aguantar, i tal
com esperava els anys
ensenyen a ser vell i a no
alterar-se davant del que no
es pot canviar.

Aquí l’ambient
d’incertesa sufoca amb
escreix el dolor particular de
totes aquelles famílies que
tenen membres al “paro”, i
deutes que pagar. L’esperança
que tot es capgiri, per a que
suri un nou ordre és en va.
Estem esperant potser un
nou món que no acaba de
néixer, i el vell no vol acabar-
se de morir. Els caps rectors
no saben on anar, i el seu
crèdit polític s’ha perdut ja fa
molts dies, per les seves
mentides i manca de
capacitat. La veritat és
escarnida, perquè entre tots
l’hem convertit en
simplement una opinió. En
un món desastrat de tantes
opinions, per tant, és un no
res. Avui podem dir hola i
adéu, en menys de cinc
segons, és com un exemple
de la lleugeresa del nostre

judici i de la nostra amistat.
Tot és pot canviar i acabar en
el mateix temps.

Certament amic meu, el
món que ha estat el nostre
està acabant-se, tremolo al
pensar quin deixem als
nostres fills. Aquella felicitat
que vam fruïr amb tants pocs
diners, avui ja no és possible,
per qualsevol cosa se’n
necessita i molts, la gent viu
enganxada pel diner i mira
d’aconseguir-lo saltant-se els
taps i les formes. De l’ús se’n
fa abús.

Fa pocs dies em deia un
pintor de brotxa ampla o de
rodet (potser queda més bé
així), que abans es cantava
treballant, i ara amb més
mitjans i millors productes,
durant la jornada es recorda
a tots els sants i no per lloar-
los. Es va amb les orelles més
dretes que una llebre, i la mala
llet a flor de pell. Jo em
pregunto si val el dit progrés
tot el que hem perdut per
sempre més.

Llegia que el Mundial de
Futbol aportarà junt amb
diners el progrés a Sud-Àfrica,
si és així, penso que aviat no
els veurem ballar, ja que
tindran altres cabòries no tant
relaxants. Pobres negrets!, la
FIFA els haurà fet una mala
feina. I quan veig el que ens
va envoltant m’emparro per

les parets, i defenso el meu
cercle vital amb dents i ungles
per no entrar en aquest món
que ens volen vendre. En això
si que no penso canviar ni un
centímetre, seria com
arrancar-me la pell. Bé,
deixem de parlar d’aquestes
coses que a l’edat que tenim
no tenen massa importància
per la gent que ens envolta,
tenen altres problemes.

Aquí també s’ha
començat la campanya de les
rebaixes i el de la venda al
major. Els comerciants
rebaixen tot el que poden, i
potser una mica més, amb el
sa afany de poder netejar
estocs i fer-se amb diners per
complir amb els pagaments.
Res a dir. La venda al major la
fan els polítics del govern,
que ja han començat a
mentir, i a capgirar tot el que
convingui. Tots es belluguen
explicant el que s’ha
aconseguit gràcies a ells. La
gran missió portada a cap
amb dur treball i molta suor, i
si vols saber alguna veritat del
que no s’ha aconseguit has
d’escoltar als que han estat a
l’oposició, sense
desaparèixer, que era la
voluntat del Tripartit. Però sí
és cert que ha estat un èxit la
seva campanya de donar
treball als seus, en un
exemple de pur sectarisme. I
en un cas més generalitzat,
que les quatre barres
idealitzades hagin marxat del
front, i ens les han ficat al
llom com els corders, això
també ho han aconseguit.
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Pequeño gran milagro
Emilio Hernández Martínez

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

Lo que fue un encuen-
tro para celebrar los 10
años de la despedida de
nuestra etapa escolar (ya
que la mayoría nos incor-
poramos al mundo labo-
ral) se convirtió casi sin
proponerlo en un ateneo
muy particular, derivado
en su mayor  parte al alen-
tador y cariñoso “por qué
no decirlo así” empuje de
nuestro último maestro de
Gaspar de Portolà, que los
más rebeldes debido a esa
temprana edad apodába-
mos burlescamente “el
pelat” y que seguidamen-
te pasó a ser para todos el
amigo Lluís.

Recuerdo aquel lejano
día, embutidos en la vieja
aula acompañados con
nuestras respectivas pare-
jas. Yo, observaba a mi jo-
ven mujer con nuestro pe-
queño retoño de apenas
dos meses en la calidez de
regazo sentada al fondo de
la clase, y en primera línea
los ex alumnos, gozosos
y contando viejas hazañas

mientras pasaban las fotos y
escritos de nuestro último
curso de secundaria del 71-
72, haciéndose la lectura
correspondienta para cada
fotograma que Lluís pasaba
en el proyector.

Por supuesto, que la cla-
se afloraba una alegría no
contenida y en la misma pro-
porción la añoranza de aque-
llos maravillosos años en que
disfrutábamos aquella gene-
ración. Por desgracia, algu-
nos compañeros de enton-
ces no estan con nosotros,
pero, si sirve de algo han que-
dado impregnados en nues-
tro baúl de los recuerdos.
¡Cuánto hemos pasado y
cuánto hemos cambiado! De
vez en cuando “cada vez
más” nos refugiamos en los
dulces y rebeldes momentos
de aquella, nuestra infancia...

Quizá, digo yo, tal vez la
gracia de aquellos recuerdos,
el de un grupo de ex alum-
nos de la mano su amigo
Lluís y su paciente esposa
Angelines, decidimos reunir-
nos cada tanto para saber de

Tinc un amic que odia les
terrassetes d’estiu, diu que
són xafarderes que la gent
que hi seu només està
pendent de veure qui passa
per davant o qui hi ha a les
taules de la vora, i els que
passegen o donen tombs
amb els cotxes, no paren de
controlar qui hi ha assegut
o amb qui s’asseu.

Penso que el meu amic,
encara que tingui part de raó,
té la pell molt fina. Les
terrassetes d’estiu són molt
més que un extens safareig.
En la meva modesta opinió
són un símbol que ha arribat
el bon temps i el moment
de l’any en que la ciutat té
una mica de vida social al
carrer.

La sensació d’acabar de
treballar, seure relaxadament
amb els amics i fer petar la
xerrada prenent un refresc
mentre es pica alguna cosa,
és sublim. És com estar de
vacances durant un hora o
un hora i mitja.

Hi ha persones, però,
que durant aquest gloriós
període de l’any, gaudeixen
de les terrasses amb una
intensitat i una durada fora
de mida. L’altre vespre, com

Per dignitat!
Convergència Democràtica de Catalunya,

Agrupació de Balaguer

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

a tall d’exemple, se’ns va
atansar lo Ton de la
Reguereta i, manllevant una
cadira de la taula de la vora,
es va plantificar enmig del
nostre grup com un més.

Després d’un minut de
comentar lo fort que baixava
el riu i que ara sembla que
estan aprofitant per ultimar
lo del transvasament a
Barcelona sense tenir en
compte uns cabals mínims,
que estant uns presumptes
ecologistes a la conselleria
de medi ambient ja té
nassos la cosa. Doncs això,
que lo Ton va anar picant
patates braves i es va
demanar una canya que va
consumir en un plis plas, tot
just abans d’escapolir-se
subtilment. En arribar l’hora
de pagar el compte entre els
cinc que restàvem, la
canyeta del Ton tampoc no
pujava gaire i ningú en va fer
cas.

Marxant avall vaig veure
al Ton assegut en un altra
taula amb un altra colla,
picant olives de tres en tres i
agafant el vas de cervesa
amb delit. Vaig moure el cap
somrient. No ho puc evitar,
em cau bé aquest paio.

nosotros, de nuestros pro-
blemas, de nuestros éxitos o
sea, de la vida en particular i
en colectividad, en cómo
afrontar ese horizonte tan in-
cierto y embaucador que nos
aguardaba. Y así, de esta
manera tan sencilla y altruis-
ta comenzamos una andadu-
ra sociopedagógica con la in-
troducción de comentarios
variados de libros y escritos
en consonancia a cada etapa
de nuestra vida. Primero fue
la educación de nuestros hi-
jos, pasando como entender
y afrontar su adolescencia y
por último entendernos a no-
sotros mismos y en conse-
cuencia buscar cada uno su
sentido de la vida, etc...

Pronto se cumplirán 29
años de estos encuentros, de
discusiones, de arrebatos,
pero con un derivador co-
mún, “el respeto”, a cada uno
de nosotros en la exposición
de los temas que debatimos.
Por todo lo que nos ha enri-
quecido espiritualmente
como pedogógicamente, da-
mos humildemente “cómo
es Lluís”, pero merecidas gra-
cias a los artífices de este pe-
queño milagro y que sea por
muchos años, queridos Lluís
y Angelines.
------------------------------------------------

La comarca de la
Noguera va assolir el 2009
el nivell d’autosuficiència
pel que fa a la donació de
sang. Amb més de 50
donacions per cada 1000
habitants som un referent
per a la resta de Catalunya.
Gràcies, doncs, a tots/es
els que heu fet possible
que aquesta fita sigui a
hores d’ara una realitat.

També ens hem de
felicitar pel fet que
Catalunya hagi estat
escollida com a seu per
celebrar l’Any Interna-
cional del Donant de sang,
tot reconeixent el model i
l’esforç aplicats per assolir
l’objectiu marcat.

Però no hem de creure

Donació de sang
Associació de Donants de Sang de Balaguer

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

que la feina està acabada. Tot
just embastada. Cal que
noves generacions de
donants de sang es sumin a
les que ja tenen el costum de
donar vida mitjançant el fet
de cedir generosament una
part de la seva sang.

La sang que donem a
Balaguer no és única i
exclusivament utilitzada pels
nostres conciutadans quan la
necessiten. L’acte de màxima
generositat rau, precisament,
en poder-ne proporcionar al
conjunt d’hospitals del
nostre sistema de salut quan
se’ns en demana. Cal seguir
amb l’hàbit de donar sang
doncs per molta que en
donem sempre en mancarà.

Si el lema d’aquest Any

El passat dilluns 28 de
juny el Tribunal Constitu-
cional Espanyol va fer pública
la sentència en relació als
recursos presentats contra
l’Estatut d’Autonomia.
Aquesta sentència suposa no
només un fre per a desen-
volupar les nostres compe-
tències en finançament,
llengua, justícia, etc, sinó que
és, per damunt de tot, una
falta de respecte al poble de
Catalunya i a allò que
lliurement hem decidit.

Tot el que els catalans
votem en referèndum no pot
ser qüestionat per ningú. I és

Entrevistes freaks. Terrassejant.
Inyaqui Olarte i Vives

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

per això, perquè creiem en el
dret a decidir sense límits, que
des de Convergència fem
una crida a tothom a
participar massivament en la
manifestació convocada per
Òmnium Cultural el pròxim
dissabte 10 de juliol a les 18h
a Barcelona sota el lema
«Som una nació: Nosaltres
decidim». Des de Balaguer
hem organitzat un autocar, al
qual us podeu inscriure a
través del 973450695 o via mail
a balaguer@cdc.cat.

Mobilitzem-nos per
defensar la nostra dignitat.

Internacional és «Catalunya
té sang» fem-lo nostre i diem
i demostrem que Balaguer
«té sang».

En un acte més de civisme
i de generositat us convidem
a que apadrineu un familiar,
un amic o un veí. Cal que
s’incorporin a aquesta
generació de nous donants
que ens calen per fer que una
intervenció quirúrgica o bé un
tractament amb quimiote-
ràpia no es puguin admi-
nistrar per manca d’aquesta
petita part del nostre ser.

I de la mateixa manera
que es dóna sang a qui la
necessita sense tenir en
compte el color de la seva pell
ni la seva ideologia política o
creença religiosa, tampoc
ens han de limitar per donar-
ne.

Si aconseguim només
que hi penseu, ja serà tot un
èxit. Donar sang serà el
proper pas.
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Balaguer acull la seva primera Trobada

d’Acordions, el proper 17 de juliol
La Plaça Comtes d’Urgell

de Balaguer acollirà el pro-
per dissabte 17 de juliol, la
primera Trobada d’Acordi-
ons Ciutat de Balaguer, or-
ganitzada conjuntament per
l’ImPiC, l’Associació de Ve-
ïns del Centre Històric i Fer-
reteria Armengol.

A partir de les 9 del ves-
pre, un total de  deu acordio-
nistes , entre els quals n’hi
ha un parell de Balaguer,
Josep Melines i Nadal Giralt,
actuaran fins a les 12 del ves-
pre, hora en que començarà
una sessió de ball a càrrec
de Meliton Dinamic Grup,
amb acordió i teclats per
amenitzar el fi de festa.Primera Trobada d’Acordions

El grup d’havaneres Vent de Ponent

amenitza el Sant Joan de la Pere Mata
El grup d’havaneres ba-

laguerí, Vent de Ponent va
fer un recital d’havaneres el
passat dia 23 de juny diada
de Sant Joan, a  la residèn-
cia geriàtrica Pere Mata de
Balaguer.

Durant l’acte festiu es va
fer una sardinada i es va ce-
lebrar la diada de Sant Joan,
entre tots els residents.

El grup d’havaneres va
ser l’encarregat d’amenitzar
la festa per als residents i
familiars.

Organitzat per l’IMPIC, l’Associació de Veïns del
Centre Històric i Ferreteria Armengol de Balaguer

Del 19 al 27 de Juliol,
Balaguer es tornarà a con-
vertir en la capital dels Es-
cacs, amb la celebració
de la quinzena edició de
l’Open Internacional d’Es-
cacs Ciutat de Balaguer,

al pavelló polivalent
d’Inpacsa.

El torneig internacio-
nal de Balaguer s’ha con-
vertit amb els anys, en tot
un referent a Catalunya,
estant considerat un dels
més importants al nostre
país, amb la participació
de més de cent quaranta
jugadors d’arreu del món.

En total, l’Open Inter-
nacional d’Escacs de
Balaguer repartirà 13.000
euros en premis, entre els
vint primers classificats.

Del 19 al 27 de juliol, es

celebra el 15è Open

Internacional d’Escacs

Open Internacional d’Escacs

L’Open Internacional
d’Escacs Ciutat de
Balaguer repartirà un
total de 13.000 euros
en premis

Vent de Ponent
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Anuncis breus classificats

V. X. ADSUAR

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

Mercedes-Benz

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

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

Comunitats | Pàrquings | Oficicines
Establiments comercials | Col·legis

Bancs | Naus industrials
Neteges fi d�obra

Neteges en general
Vidres | Rètols

Neteja de catifes i moquetes
Poliment i abrillantament de terra

DEMANI�NS PRESSUPOST
al: 687 509 546

TREBALL

-------------------------------------
GRUP D’AUTOMOCIÓ,
precisa comercial, amb
Batxillerat o FP, major de
21 anys. Raó: 973443417
(preguntar per Sr. Xavi).
-------------------------------------
SE OFRECE mujer para
hacer trabajos de
limpieza (casas, oficinas,
escaleras...) y cuidar
gente mayor. Razón:
685213122.
-------------------------------------
SE NECESITA señora in-
terna, para cuidar matri-
monio mayor en Bala-
guer y señora externa en
jornada parcial. Impres-
cindible referéncias.
Razón: 646231516.
-------------------------------------
SE OFRECE mujer para
cuidar gente mayor. Telf:
650881180.
-------------------------------------

IMMOBLES

-------------------------------------
ES TRASPASSA bar a
Balaguer, en ple funcio-
nament al c/ Dr. Fleming,
37. Interessats trucar al
629476013.
-------------------------------------
ES TRASPASSA botiga
per jubilació al c/ Urgell.
Telf: 645782660.
-------------------------------------

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 ,  en  p leno
rendimiento por no po-
der  atender.  Te l f :
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 LLOGA pis a Bellcaire
d’Urgell, 70m2, 2 hab.,
cuina, menjador, bay.
Obra nova. Telèfon d’in-
formació: 695909890.
-------------------------------------
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 segon pis,
gran i solejat, c/
Sanahuja, 4 hab., 2 banys,
amb traster. Sense cale-
facció ni ascensor. Telè-
fon informació:
973446129-628466064.
-------------------------------------

ES LLOGA apartament
a la Pineda (Salou),
amb vistes al mar, al
costat de la platja, pis-
cina i pàrking tancat,
a/a. Totalment equipat.
Disponible  l ’ú l t ima
setmana de juliol i a
partir del 28 d’agost.
Raó: 639330429.
--------------------------------
PÀRKING tancat, gran,
amb llum. Es lloga. Preu:
69 e/mes, al carrer Doc-
tor Fleming. Raó telèfon:
973450407.
-------------------------------------
LLOGUER pis a Balaguer,
3 hab., amb mobles. Zona
Eixample. Tf: 670284619.
-------------------------------------
ES TRASPASSA pub en
Balaguer, amb llicència
de discoteca. Raó:
630641426-687436697.
-------------------------------------
ES LLOGA dúplex a
Bellcaire d’Urgell, 3 hab.,
cuina, menjador, 2 banys,
gran terrassa. Telf:
695909890.
-------------------------------------
ES LLOGA àtic a
Barcelona, 3 hab., cuina
independent, moblat i
ascensor. Prop parada
metro Pubilla Casas (L5)
i del trambaix. Preu: 660
e (+depeses). Raó:
605642959-973108758-
695582313.
-------------------------------------

MIAMI PLATJA es lloga
apartament, 2 hab., a 100
metres de la platja, 15
minuts de Port Aventura.
300 e/setmana. Raó telf:
659578658.
-------------------------------------

VARIS

-------------------------------------
SERVEI D’ESCOLA
BRESSOL a Vallfogona
de Balaguer durant el
mes d’agost, per a nens i
nenes de P-1 a P-4, de 09-
13 h i de 15-17 h (horari
flexible). Interessats tru-
car al: 630377030 (Mercè
Oms).
-------------------------------------
ES DONEN classes parti-
culars d’anglès de primà-
ria i també d’ESO. Raó:
973445126.
-------------------------------------
VENC taules i cadires de
menjador. Raó telèfon:
973420029.
-------------------------------------
COMPRO nevera de
butano de segona mà.
Raó telèfon: 973448273.
-------------------------------------
ELENA  Tarot 806515615
Visa 972215590 Atiendo
personalmente. Tornarà?
Trucarà? Quan? Què
sent? Tf 1,18 TM 1,53 Apto
22101 Cod 08080 +18a.
-------------------------------------

Per anuncis en aquesta

secció, us podeu

adreçar a les nostres

oficines al c/ Sant Lluís,

36 altell o bé al telèfon

973 44 82 73.

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

ALGERRI
AJUNTAMENT 973 426013
--------------------------------------------------------------------------

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
CENT. MEDIC RECONX. 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
--------------------------------------------------------------------------

LA SENTIU
AJUNTAMENT 973 424005
CASA DEL METGE 973 424058
--------------------------------------------------------------------------

LES AVELLANES
AJUNTAMENT 973 454004
--------------------------------------------------------------------------

MENÀRGUENS
AJUNTAMENT 973 180205
--------------------------------------------------------------------------

MONTGAI
AJUNTAMENT 973 430005
METGE 973 430107
--------------------------------------------------------------------------

OS DE BALAGUER
AJUNTAMENT 973 438004
METGE 973 438003
A.T.S. 973 438062
RESIDÈNCIA 973 438169
--------------------------------------------------------------------------

SANT LLORENÇ
TELÈFON PÚBLIC 973 420003
--------------------------------------------------------------------------

SANTA LINYA
TELF. PÚBLIC 973 454002
--------------------------------------------------------------------------

TARTAREU
TELÈFON PÚBLIC 973 454003
--------------------------------------------------------------------------

TÉRMENS
AJUNTAMENT 973 180010 / 973 180041
CASA DEL METGE 973 180213
--------------------------------------------------------------------------

VALLFOGONA DE BALAGUER
AJUNTAMENT 973 432008
CASA DEL METGE 973 432055
--------------------------------------------------------------------------

VILANOVA DE LA SAL
TELÈFON PÚBLIC 973 454019
--------------------------------------------------------------------------

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

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

De les 8 de la tarda del 15 de juliol a les 8 de la tarda del 22 de juliol MARCH

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

De les 8 de la tarda del 22 de juliol a les 8 de la tarda del 29 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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