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D’aquí a una setmana, els balaguerins estan cridats a
les urnes per tal d’escollir els representants municipals per
als propers 4 anys. La participació és important, tot i que
cada cop més, la participació és més baixa i per tant puja
l’abstencionisme. Un dels sectors de la població més
abstencionista, el trobem, sens dubte, entre els joves. Els
joves i la participació en els comicis electorals sembla que
no van gaire agafats de la mà.
Un sistema democràtic que té com a únic pal de paller
les eleccions celebrades cada quatre anys mai podrà superar
la crisi de la desafecció. L’acció d’introduïr la butlleta a l’urna
no fa prou pedagogia sobre la importància dels afers públics.
Calen més accions per a que la política torni a ser valorada,
però, sobretot, calen espais d’aprenentatge col·lectiu sobre
la importància de la política.
Òbviament, demandar més democràcia passa per ser
exigent amb la societat perquè demana compromís amb
l’entorn i voluntat d’implicar-s’hi. Però, a més, demandar
més democràcia passa per ser més exigent amb els partits.
El compromís amb la democràcia de base i la voluntat
d’escolta i d’interlocució constant amb la societat civil
organitzada haurien de ser trets d’identitat de la majoria
dels partits, tot i que avui això encara no sigui així.
En aquestes eleccions més d’onze mil balaguerins
poden escollir el futur alcalde i els 16 regidors que
l’acompanyaran en el govern de la nostra ciutat fins el mes
de maig del 2015.
Ara només ens cal esperar per saber quin percentatge
de gent votarà i qui serà el candidat més votat. El proper
diumenge 22 a la nit, ho sabrem.

Què en penseu?...
Josep M. Simon i Auberni

------------------------------------------------Vaig tenir ocasió de poder veure el documental sobre l’anomenat “Tren dels
Llacs” que properament es
passarà per TV3. No tinc la
preparació, quant a tècnica
audiovisual, per analitzar les
imatges, però sí que aconsellaria alguns retocs. Seria
convenient que esmentessin

quins són els quatres llacs
pels quals passa el tren en el
recorregut de Lleida a la Pobla de Segur, ja que se’n fa
esment en el títol i durant el
reportatge. Per altra banda,
seria també necessari no
confondre el telespectador,
ja que apareixen unes imatges d’un d’aquests entorns
aquàtics entre Balaguer i
Lleida. De tothom és sabut
que, entre ambdues ciutats,
ni n’hi ha cap ni el tren vore-

ja el Segre, sols el travessa.
Hom va dir que les imatges
de Balaguer les gravarien de
nou, perquè les van captar
un dia trist i plujós. Si és cert,
que aquest cop no s’oblidin
d’una de les joies d’aquests
paratges i que, a més, dóna
la benvinguda en arribar a
Balaguer: l’església de Santa Maria. Gràcies, però, per
pensar en aquests indrets
tan encisadors i tan poc coneguts, per no dir oblidats.
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Balaguer acull una nova edició de la
popular Festa de la Coca al Mercadal
La festa començarà a les 7 de la tarda, i es
repartiran unes 2.500 racions de coca de samfaina

Festa de la coca

El diumenge 15 de maig,
Balaguer
tornarà
a
promocionar la coca amb
samfaina, tal i com és coneguda a la ciutat, desprès d’haver-ho fet a la Fira, i ho farà a
la plaça del Mercadal amb
l’elaboració d’una gran coca
feta per diferents forners de
Balaguer.
Aquesta coca, d’uns 60
metres de llargada per 80 cm
d’amplada representant uns
300 kg, es repartirà entre tots
els assistents a la festa, previ
la compra d’un tiquet de 2
euros
i
es
donarà
acompanyada per un còctel
de fruita anomenat del
Mercadal.

Primer campionat d’Inèrcia “Ciutat de
Balaguer”, el diumenge 15 de maig
Abans de la Festa de la
Coca, el proper diumenge 15
de maig, també s’ha organitzat un Campionat d’inèrcia puntuable pel campionat de Catalunya amb dues
categories, la pesada i la
lleugera que començarà a
les 16 h des del carrer Serra
Vicenta i amb arribada a la
plaça del Mercadal. El campionat, al que hi participaran una vintena d’intrèpids
pilots, començarà abans de
repartir la coca.

Artilugis rodants al campionat d’inèrcia

Fira Balaguer va retre
homenatge als expositors
que porten més anys a la Fira

Les aules de tasts i demostracions van tenir una
gran afluència de públic

L’homenatge es va fer
en el decurs del
Sopar de l’Expositor
de la 50ena edició de
Fira Balaguer
En motiu de la celebració de la 50ena edició de
Fira Balaguer, i aprofitant
la Nit de l’expositor es va
fer un petit homenatge a
aquells expositors que
porten més anys participant a la Fira demostrant
la seva fidelitat per la mateixa.
Varen
ser
tres
empreses de Balaguer: J.
Pla, S.A., Cicles Pedra i
Boutique Infantil i dues de
fora de la ciutat, Pelleteria
Ribalta de Mollerussa i

Tallers A. Miquel, de
Sidamon.
Enguany, l’organització vol destacar la
qualitat dels estands
ubicats al sector comercial
i de serveis amb uns
muntatges espectaculars
que han donat a la fira un
toc de distinció.
A part també, s’ha de
fer menció de l’èxit de
participació en totes les
activitats programades
dins l’aula de tasts i
demostracions,
que
estaven organitzades
conjuntament amb el
departament d’Agricultura
i
Prodeca,
donant
l’oportunitat als visitants
de la Fira en conèixer i
assaborir
aquells
productes de proximitat,
referents de la nostra zona.

B A L A G U E R <<

L’Ajuntament tramita les bases per fer
una zona d’oci i multicines a Inpacsa
L’Ajuntament
de
Balaguer està estudiant la
concessió d’ús d’una part de
la zona d’equipaments dels
terrenys d’Inpacsa, per oferir-los als operadors de zones recreatives, d’oci i de
multicines per tal d’instal·lar
una d’aquestes zones a la
ciutat de Balaguer.
En
el
projecte
d’urbanització dels terrenys
on estava instal·lada
l’empresa Inpacsa, a més de
la construcció del pavelló
polivalent, construït ara fa
cinc anys, i la futura
construcció del nou camp de
futbol, hi ha diferents zones
d’equipaments.
L’Ajuntament de Balaguer es posarà en contacte
amb diferents operadors per
tal d’estudiar les diferents
propostes.

Un centenar d’escolars al
concurs de dibuix del mercat

La zona recreativa s’ubicaria en una part de les
zona d’equipaments dels antics terrenys d’Inpacsa,
a través d’una concessió d’ús

Concurs de dibuix a la plaça del Mercadal

Tot i la pluja i el mal
temps, un centenar d’escolars dels primers cicles
de primària dels diferents
centres de Balaguer, van
participar al concurs de
dibuix, dedicat als 800
anys de mercat de
Balaguer.
Zona d’Inpacsa

Es va celebrar el passat dissabte 7 de maig, a
la Plaça del Mercadal de
Balaguer.
El concurs estava organitzat pel Servei Educatiu de la Noguera juntament amb l’Ajuntament
de Balaguer.

5

6

>> B A L A G U E R

L’escola Gaspar de Portolà va celebrar
el Dia Mundial de l’Activitat Física
Les activitats van estar
preparades per l’equip
d’Educació Física per
als alumnes i els
professors del centre
El passat 6 d’abril, l’escola Gaspar de Portolà va
celebrar el Dia Mundial de
l’Activitat Física.
L’equip d’Educació Física va preparar una sèrie d’activitats físiques per a alumnes i tot el professorat dins
l’eslògan «Acumula 30 minuts d’activitat física cada
dia, junts per a una vida activa i feliç».

El Curs es celebra
durant els dissabtes
d’aquest mes de maig,
al local del Club
Bonsai Balaguer

Gaspar de Portolà i l’activitat física

Alumnes i professors/es
van realitzar una sessió de
30 minuts d’aeròbic i ball a
la pista poliesportiva de l’escola sota el lema «Ens acti-

vem ballant», a part durant
tota la setmana els alumnes
dels diferents cicles van fer
tota una sèrie d’activitats físiques.

Francesc Culleré, Premi
Drac 2011 de poesia

Francesc Culleré

El Club Bonsai Balaguer
organitza un curs de bonsais
gratuït, obert a tothom

El barceloní Marc Farràs
i el balaguerí Francesc
Culleré han estat els guardonats amb els Premis Drac de
Solsona 2011, en la categoria de relat curt i poesia, respectivament.
L’acte d’entrega dels
guardons va tenir lloc el 24
d’abril, diumenge de Pasqua,
al Teatre Comarcal de
Solsona i va aplegar a més
de 300 persones. La tercera
edició dels premis va deixar

veure la seva consolidació.
L’esdeveniment va comptar
amb la presència de Muriel
Casals,
Presidenta
d’Òmnium Cultural que, en
el seu discurs, va voler
destacar la importància
d’aquests premis com a una
contribució a la salut de la
cultura
catalana.
El
periodista de Catalunya
Ràdio, Xavier Solà va ser el
mestre de cerimònies de
l’acte.

Passats 23 anys des
de la fundació del Club
Bonsai Balaguer, durant
els que han tingut temps
de fer moltes coses,
actualment
s’ha
aconseguit que els socis
tinguin entre 400 i 500
arbres de molt bona
categoria i qualitat.
Durant aquest temps
els socis del club han
anat portant els seus
arbres a exposicions i
concursos de diferents
ciutats de Catalunya.

Curs de bonsais a Balaguer

Una de les festes més
importants que han
celebrat va ser la Trobada
Catalana de Bonsais que
varen organitzar a
Balaguer i que mai s’havia
realitzat a la província de
Lleida. Van aconseguir
reunir al voltant de 1400
aficionats als bonsais
d’arreu de Catalunya i de
la resta de l’Estat.
Per aquest motiu el
club no defalleix en els
seus objectius i intenta
augmentar
l’afició
organitzant els propers
dissabtes 7, 14 i 21 de
maig
un
curset
d’aprenentatge i que serà
gratuït per a tothom.
Tots els interessats
podeu trucar al 696 328
334 on us donaran més
informació.

C O M A R C A <<

Creu Roja ofereix un curs d’informàtica
als seus alumnes, a l’Oficina Jove
El curs ha estat adreçat als alumnes que ja dominen
l’idioma i volen aplicar-lo a les noves tecnologies

Curs de Creu Roja d’informàtica

Durant el segon trimestre del curs, els alumnes de
les Aules de Llengua i Cultura de Creu Roja nivell avançat, han realitzat un Curs d’Informàtica a les instal·lacions
de l’Oficina Jove Balaguer.
Aquest curs estava adreçat als alumnes que ja dominen l’idioma i que volen
aplicar-ho a la utilització de
les noves tecnologies.
En aquests 3 mesos els
alumnes s’han introduït en
el tractament de text, han
realitzat el seu Currículum
Vitae i també s’han creat una
adreça de correu electrònic,
entre altres activitats apreses.

Participants al Ral·li de vehicles antics
d’Àger visiten la central de Canelles
Els 70 participants al
Ral·li de vehicles històrics
d’Àger, varen participar el
dissabte dia 30 de abril pel
mati, a una visita especial
del Centre d’Interpretació
de l’Energia i de la Central
de Canelles.
En aquesta trobada, van
poder fer una visita de 3 hores, on varen poder conèixer els detalls d’aquesta presa de 152 metres d’altura
que és la segona més alta
de tot Europa.

Visita a la central de Canelles

Trobada dels descendents i
antics veïns del poble de
Tragó de Noguera a Alberola

Trobada dels descendents de Tragó

Els descendents i
antics veïns de Tragó
de Noguera es van
reunir el passat 24
d’abril a Alberola
El passat diumenge
dia 24 d’abril, va tenir lloc
la tradicional trobada
d’antics veïns i descendents de Tragó de Noguera.
Més de 50 persones
es van reunir, aquest any
a Alberola a causa del mal
estat del camí que porta
a Tragó, per les pluges
que van caure, abans de
fer la celebració.
Durant la trobada es
va fer una celebració de

la paraula i posteriorment
es van donar a conèixer
les directrius de la nova
Associació d’Amics de
Tragó de Noguera (i dels
altres
pobles
que
formaven part del seu
municipi:
Alberola,
Blancafort, Boix, Canelles
i Tragó), que ja està
preparant la trobada de
veïns del poble de Boix,
que tindrà lloc el proper
29 de maig.
En acabar, els més
agosarats van anar fins a
l’antic Monestir de
Vallverd, al terme de
Tragó,
lloc
on
habitualment té lloc la
trobada
anual
el
diumenge desprès de
Sant Jordi, que era el dia
de la festa major del poble.
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Uns onze mil balaguerins escolliran
l’alcalde i regidors pels propers 4 anys
El proper diumenge 22
de maig, més d’onze mil balaguerins estan cridats a les
urnes per tal d’escollir els 17
regidors que hauran de regir
el futur de la ciutat, en els
propers 4 anys.
Hauran d’escollir-los
d’entre les vuit candidatures
que es presenten en aquests
comicis. Mai hi havia hagut
aquest nombre de llistes a
la capital de la Noguera. A
les cinc llistes que actualment tenen representació a
l’Ajuntament de Balaguer,
com són el Partit Socialista,
encapçalat per l’actual alcalde Miquel Aguilà, Convergència i Unió encapçalat per
Josep Maria Roigé, Iniciativa per Catalunya que canvia
el candidat i presenta a
Gregori Garcia, Esquerra Republicana de Catalunya que

Tots els partits coincideixen
en demanar que els
balaguerins vagin a votar
L’objectiu és superar
el 60 per cent de
votants de les darreres
eleccions municipals
de l’any 2007

Eleccions Municipals el proper 22 de maig

també canvia el candidat i
presenta a Jaume Canal, el
Partit Popular que repeteix
amb Joan Maria Molins, i els
tres nous, que són la CUP,
amb Jordi Casals al capdavant, El Gitano de Balaguer,
amb Joan Porta com a can-

didat, i Plataforma per
Catalunya, que presenta la
única candidata com a cap
de
llista,
Susanna
Palomares.
Un total de 9 col·legis
electorals i 17 taules donaran el resultat final.

En les darreres
eleccions municipals
celebrades el passat 27 de
maig del 2007, la
participació a Balaguer va
ser de 60,75 per cent del
cens, una xifra molt
inferior a les eleccions del
2003 que va ser del 73 per
cent del cens.
Tots els candidats
demanen a la ciutadania
la seva participació en
aquests comicis per tal
de que l’abstenció sigui

Diferents debats dels candidats durant
la campanya electoral a les municipals
Durant els quinze dies de campanya, els candidats
debatran entre ells els seus programes, com ja van
fer el passat dijous en el primer dels debats

Candidats presents al debat

El passat dijous 5 de
maig, sis dels vuit candidats
a l’alcaldia de Balaguer van
participar en el primer dels
debats que es celebraran
durant aquesta campanya
electoral de les eleccions
municipals. El debat, va estar organitzat pel Cercle
d’Economia i Iniciatives de
Balaguer i Comarca i va estar moderat pel seu president, Josep Borràs.
El Casal Pere III també
va organitzar una sèrie de
dinars-col·loqui amb els diferents candidats.
Durant els propers dies
estan previstos dos debats
més, un organitzat per Lleida
Televisió, i un altre que organitza La Manyana TV, i que
ambdues televisions retransmetran durant aquesta
campanya.

Balaguer

la mínima possible i la
participació sigui la
dominant el proper
diumenge 22 de maig,
superant
la
baixa
participació d’ara fa
quatre anys.
En les darreres
eleccions municipals, els
resultats van ser, pel partit
socialista que es va
emportar 2.726 vots i vuit
regidors, Convergència i
Unió, va tenir 1.990 vots
aconseguint un total de 5
regidors, Iniciativa per
Catalunya, amb 900 vots
aconseguia dos regidors,
mentre que Esquerra
Republicana de Catalunya
i el partit Popular amb 497
i 399 vots respectivament,
aconseguien un regidor
cadascun.

P U B L I C I T A T <<
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El 22 de maig, 8 candidats es
disputen l’alcaldia de Balaguer

Lloc i data de naixament:
Balaguer, 28 de març de 1960.
Estudis: Ciències empresarials.
Professió:
Consultor d’empreses.
Un líder polític:
Artur Mas.
Un escriptor:
Quim Monzó.
Una pel·lícula:
Pa negre.
Un llibre:
El silenci.
Un cantant o grup musical:
Els Manel.
Un esport:
Tennis.
Un plat:
Coca de samfaina.
Un projecte concret per Balaguer:
Donar vida al centre històric de
la ciutat.
Un desig per Balaguer:
Que tothom tingui feina. Que
Balaguer creixi i torni a ser una
ciutat referent a les Terres de Ponent i a Catalunya, en definitiva,
que estiguem situats en el mapa.

Gregori García i Ruiz

Lloc i data de naixament: Lleida, 3
d’abril de 1958.
Estudis: Enginyer tècnic agrícola.
Professió: Funcionari del Dep. Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.
Un líder polític: Ghandi.
Un escriptor:
Manuel Vázquez Montalban.
Una pel·lícula: La vida es bella.
Un llibre:
Qualsevol novel·la negra.
Un cantant o grup musical:
Ovidi Montllor.
Un esport: Per veure, el motociclisme i per practicar caminar i bicicleta.
Un plat: Qualsevol plat fet amb arròs.
Un projecte concret per Balaguer:
Un a llarg termini, dotar el centre
històric de vida les vint-i-quatre
hores del dia.
Un desig per Balaguer:
Una ciutat sense atur, molt més
peatonal, ambientalment sostenible i ecològica, justa i solidària.

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

Josep Ma Roigé i Rafel

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

Lloc i data de naixament:
Balaguer, 28 de novembre de
1952.
Estudis: Magisteri.
Professió: Mestre.
Un líder polític:
Joan Reventós.
Un escriptor:
Víctor Català.
Una pel·lícula:
Queimada.
Un llibre:
Els llops de Francesc Puigpelat.
Un cantant o grup musical:
Simon & Garfunkel.
Un esport: Futbol.
Un plat:
Fideuà.
Un projecte concret per Balaguer:
Ampliació del Polígon Industrial
Camp Llong i millora de les comunicacions.
Un desig per Balaguer:
Ocupació i formació per a tots
amb l’objectiu d’aconseguir una
ciutat socialment cohesionada,
culturalment
rica
i
urbanísticament ordenada.

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

Miquel Aguilà i Barril

Durant la campanya electoral tots els grups polítics han
explicat per diferents mitjans les seves propostes per la
ciutat de Balaguer, de cara als propers 4 anys

Jaume Canal i Sotelo

Lloc i data de naixament: Lleida, 20 de
desembre de 1963.
Estudis: Llicenciat en Medicina i
Cirurgia. Espcialista en medicina
del treball, en medicina familiar i
comunitària. Màster en tractament del dolor.
Professió: Metge en el Servei de Cures Pal·liatives de l’Hospital
Arnau de Vilanova de Lleida.
Un líder polític:
Lluís Companys.
Un escriptor: Màrius Torres.
Una pel·lícula: Qualsevol document
de National Geographic.
Un llibre: La cançó del cel
(Sebastian Faulks).
Un cantant o grup musical: Lluís Llach.
Un esport: Fútbol.
Un plat: Els canelons que fa la mare
per Nadal.
Un projecte concret per Balaguer:
Cohesionar la societat i treballar
per sortir de la crisi econòmica.
Un desig per Balaguer:
Que pugui tornar a liderar el creixement econòmic, social i nacional de la Noguera.
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Economia i treball eixos bàsics
de la campanya electoral

Lloc i data de naixament:
Barcelona, 3 de maig de 1973.
Estudis: FPII Fred Industrial i Climatització.
Professió: Comercial.
Un líder polític:
Andreu Nin.
Un escriptor:
Joan Fuster.
Una pel·lícula:
Trainspotting.
Un llibre:
Elsenyor dels anells.
Un cantant o grup musical:
Ovidi Montllor.
Un esport: Futbol.
Un plat:
Cargols a la gormanta.
Un projecte concret per Balaguer:
Canviar el model de gestió del
nostre Ajuntament, que sigui
transparent i obert a la participació dels ciutadans.
Un desig per Balaguer:
Una ciutat viva i participativa, socialment justa i cohesionada,
econòmicament pròspera i nacionalment lliure.

Joan Porta

EGB

El gitano de Balaguer

Lloc i data de naixament:
Balaguer, 4 de gener de 1966.
Estudis:
Batxillerat.
Professió:
Pensionista.
Un líder polític:
Nelson Mandela.
Un escriptor:
Hunter S. Thompson.
Una pel·lícula:
Espartaco.
Un llibre:
Els fogons de Lleida de JM Morell.
Un cantant o grup musical:
Jhonny Cash.
Un esport: Escalar.
Un plat: Cargols a la llauna.
Un projecte concret per Balaguer:
Internet wifi gratis a tot Balaguer.
Un desig per Balaguer:
Una festa Major participativa, on
la gent no aprofiti per marxar de
vacances.

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

Jordi Casals

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

Lloc i data de naixament: Tremp, 21
de novembre de 1958.
Estudis: Batxillerat.
Professió: Arts gràfiques.
Un líder polític:
Mariano Rajoy.
Un escriptor:
Ernest Hemingway.
Una pel·lícula:
El padrino.
Un llibre:
El viejo y el mar.
Un cantant o grup musical:
The Beatles.
Un esport: Futbol.
Un plat: Pa amb tomàquet i pernil
ibèric.
Un projecte concret per Balaguer:
Congelar i rebaixar la pressió fiscal. Rebaixar el deute. Transparència. Austeritat. Recolzar als comerços i a la petita i mitjana empresa, simplificant els tràmits burocràtics. Demanar més Cicles
Formatius de grau mitjà i superior pels nostres intituts...
Un desig per Balaguer:
Feina per tothom.

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

Joan Maria Molins i Cortés

Als cinc grups polítics que, actualment tenen representació
municipal, s’hi sumen tres noves forces que es presenten per
primera vegada, a les eleccions del proper 22 de maig

Susanna Palomares i Marchal

Lloc i data de naixament: Lleida, 19 de
juliol de 1974.
Estudis: Auxiliar d’Infermeria.
Professió: Auxiliar.
Un líder polític: Marie le Pen.
Un escriptor:
Dulce Chacón.
Una pel·lícula:
Sucedió en Manhattan.
Un llibre:
La voz dormida.
Un cantant o grup musical:
Michael Jackson.
Un esport: Bicicleta.
Un plat: Paella.
Un projecte concret per Balaguer:
Que no ens haguem de sentir ciutadans de segona, com passa ara,
que totes les ajudes van destinades als nouvinguts i no a la gent
de casa, tenir igualtat de condicions.
Un desig per Balaguer:
Fer una ciutat més habitable, més
segura i amb més feina per tothom, amb la creació de noves empreses, i per la gent jove, que pugui gaudir de locals per a l’oci.

12 >>
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La Sala d’Art 4 de Balaguer acull una
exposició del ceramista Jordi Rosell
L’artista presenta una sèrie d’obres amb gres i
refractari, cuites en un forn d’art catenari de llenya

Obres de Jordi Rosell

La Sala d’Art 4, acull una
exposició del ceramista Jordi
Rosell, del dia 6 al 27 de maig.
L’exposició del ceramista
Jordi Rosell organitzada per
l’Associació Grup d’Art4 de
Balaguer, presenta obres
amb gres i refractari, cuites
amb un forn d’art catenari de
llenya. Les peces es couen entre 1.260 i 1.280 graus. Jordi
Rosell va realitzar els seus
estudis a la Llotja i l’Escola
Industrial de Barcelona, amb
l’especialitat de estequiometria.
L’exposició es pot visitar
els divendres i dissabtes de 6
a 9 del vespre i els diumenges de 12 a 2 del miogdia.

Antoni Collado exposa les seves
pintures a Balaguer fins el 29 de maig
L’Artista balaguerí, de
renom mundial, Antoni
Collado, exposarà les seves
pintures a la Sala d’Exposicions de l’Ajuntament de
Balaguer del 20 al 29 de
maig. La inauguració i
vernissage serà el divendres 20 de maig a partir de
les 8 de la tarda.
L’exposició es podrà
veure de dilluns a divendres de 18 a 21 hores i els
dissabtes i diumenges
d’11 a 14 hores i de 18 a 21
hores.
Antoni Collado és un
dels pocs pintors que ha
sabut arribar a través de
l’abstracte al gran públic.

Antoni Collado exposa a Balaguer

L’Aplec de les Franqueses
bateja una nova colla
sardanista de la ciutat

Aplec de Santa Maria de les Franqueses

La nova colla que
porta el nom de Santa
Maria de les
Franqueses va beneir
el seu banderí
El passat diumenge
dia 8 de maig va tenir lloc
l’aplec anual al Monestir
cistercenc de Santa Maria
de les Franqueses, a l’Horta d’Avall de Balaguer.
L’aplec
de
les
Franqueses que se celebra
des de fa anys, quan
l’Associació d’Amics del
Monestir va iniciar una
campanya per tal de
poder evitar el seu
deteriorament,
va
començar amb la
celebració de la Missa a
l’interior del Monestir a
partir de les 12 del
migdia, amb la presència
d’un bon nombre de
balaguerins. L’Or feó

balaguerí va oferir una
missa cantada.
Acabada la celebració
religiosa es va presentar
la nova colla sardanista de
la nostra ciutat que porta
el nom de «Santa Maria
de les Franqueses».
La benedicció del
banderí en va simbolitzar
el naixement dins del
mateix temple que li dóna
el nom.
El grup d’havanres
“Vent de Ponent” també
es va sumar a la festa amb
una cantada dins de
l’església.
L’aplec de Santa Maria
de les Franqueses va
continuar
amb
la
celebració d’un dinar
popular, organitzat per
l’Associació Dona Rural
de Balaguer.
A partir de les 5 de la
tarda, a l’espai de la
sardana, contigu al
monestir, va tenir lloc una
ballada de sardanes.

P U B L I C I T A T << 13
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El Balaguer perd amb la Montanyesa i
s’ho juga tot a la darrera jornada

El Balaguer-Cristec trenca la
seva ratxa davant el líder
Olímpic Floresta, per 3-4

FUTBOL >> Els
balaguerins hauran de
guanyar al camp del
Castelldefels i esperar
la resta de resultats
dels seus rivals

FUTBOL SALA>>Els
balaguerins visitaran
el Santpedor, on
intentaran sumar els
3 punts en joc

01/05/2011

ESPANYOL B
BALAGUER

3
1

08/05/2011

BALAGUER
MONTANYESA

0
2
Adrià Fernández

El Balaguer ha perdut els
dos darrers partits davant
l’Espanyol B i amb la
Montanyesa, i ara s’ho juga
tot en la darrera jornada, en
que els homes de Lluís
Elcacho visitaran el camp del
Castelldefels, on hauran de
guanyar i esperar que els resultats del Masnou,
Palamós i Vilanova li siguin
favorables pels seus interessos, per salvar-se matemàti-

cament del descens.
Tot apunta que seran
cinc els equips implicats en
el descens a Primera Catalana, tot i que el 16 i 17è classificats hauran d’esperar als
play-off d’ascens a Segona
B, per saber amb certesa si
continuen a Tercera, o es
consuma el descens.
De tots aquests equips
implicats, només el 15è es
salvarà.

Genís

Mercedes-Benz

V. X. ADSUAR

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

C/ Urgell, 89 (Davant Camp de futbol) - Tel. 973 447510-Fax 973 450896 - BALAGUER
REPARACIÓ DE VEHICLES INDUSTRIALS: C/ Joan Maragall, 5 - HOSTAL NOU

Classificació
Tercera Divisió
1. Llagostera .............
2. Pobla Mafumet ....
3.Montanyesa ...........
4. Reus ......................
5. Espanyol B ............
6. Manlleu .................
7. Europa ...................
8. Cornellà ................
9. Prat ........................
10.Gavà .....................
11.Vilafranca ............
12.Castelldefels .......
13.Terrassa ................
14. Amposta .............
15. Masnou ...............
16. Balaguer ............
17. Palamós ..............
18. Vilanova ..............
19. Ascó ....................
20. Premià ................

70
67
66
64
61
60
55
54
52
49
48
47
46
45
40
40
40
40
29
27

El Cristec veu trencada la seva ratxa de 15 partits d’imbatibilitat al perdre front el líder de la
competició, Olímpic
Floresta, per 3 gols a 4,
en partit corresponent a
la 26a jornada de la Nacional B.
Els balaguerins acaben acusant la seva manca de banqueta degut a
sancions i lesions, només
disposaven de 2 canvis, i
acaben sucumbint da-

vant un gran equip que va
arribar molt més fresc al
tram final de l’encontre.
Els jugadors de
Jaume Canal van sortir a
la pista decidits a plantar
cara un rival, situat 7
punts per davant a la
classificació, i que es
jugava bona part de les
seves
opcions
de
campionat.
La propera setmana
els balaguerins visiten la
pista del Santpedor, equip
que lluitarà per les seves
darreres opcions de
permanència, en un partit
on el Cristec recupera
bona part dels seus
efectius i amb l’intenció
de mantenir la seva 4a
posició a la taula
classificatòria.

Cristec

Centre Mèdic Pere III
Dr. Jaume Canal
Medicina General i mútues
Tel. 607 787 338
Visites:
dilluns, dimecres i divendres, de 17 a 20 h
Av. Pere III, número 10, entresòl. Balaguer
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Joao Sousa guanya el XVIII Trofeu
Ciutat de Balaguer de Tennis
TENNIS>> El Torneig ha comptat amnb jugadors de
molta qualitat que han fet gaudir al públic assistent

Lliurament de premis

Joao Sousa va proclamar-se vencedor del Campionat Futures “Trofeu Ciutat
de Balaguer“ de Tennis al
guanyar en la final a Daniel
Taro per un contundent 6-3 i
6-1.
En el campionat de dobles, la parella Cervantes
Hueguin i López Jaen, van
imposar-se a Perell - Trujillo
Soler per 4-6, 6-2 (10-3).
La final individual va disputar-se el diumenge al
matí, amb nombrós públic
assistent a les grades de la
pista principal del Club Tennis Balaguer. El regidor
Juanjo Tenorio va presidir el
lliurament de premis.

El 21 i 22 de maig, Tartareu acull la
Copa Catalana Internacional de BTT
BTT>> Tartareu acollirà els
propers dies 21 i 22 de maig,
la Copa Catalana Internacional de Descens de BTT amb
una destacada participació
dels millors corredors catalans, espanyols i d’altres indrets d’Europa.
Els entrenaments oficials de la prova de descens
de BTT es faran el dissabte
21 de maig, mentre que l’endemà, el diumenge 22 de
maig, tindrà lloc les dues
mànegues de competició, a
partir de les 9 del matí.
Els organitzadors han
escollit Tartareu, un any més,
per la seva experiència, donat que fa molts anys que

Descens de BTT a Tartareu

s’hi organitza i l’alta qualitat
mostrada en es anteriors edicions i en diferents campionats de descens de BTT, es-

Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 973 448 332
Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER

sent un dels millors circuits
de l’Estat espanyol, en
aquesta modalitat ciclista.

Bon paper dels nedadors
balaguerins en les diferents
competicions esportives

Eric Demarchi

NATACIÓ>> Eric
Demarchi fa un 5è
lloc absolut en els 50
metres lliures del
Circuit Català
Molt bons resultats
aconseguits el dissabte
dia 16 d’Abril a la 5a jornada de la lliga Catalana
de natació Aleví, 6a Infantil i en el Trofeu organitzat pel CN Lleida, amb la
participació d’uns 100
nedadors de 6 clubs de la
província.
Com a resultats més
destacats tenim en
categoria Infantil el
segon lloc d’en Pere
Barbosa en els 1500
lliures, i tercer en Nil
Profitós en la mateixa
prova, en els 200 estils
tercer lloc per l’Arnau
Gracia i sisè en Marcel
Porta.

En Categoria Aleví
tercer lloc per en Roger
Sanahuja en els 800
lliures, també tercera
l’Emma Garcia en la
mateixa prova. La Núria
Ortiz i la Jéssica Però
cinquena i setena
respectivament en la
mateixa prova i en Xavier
Bonet vuitè, l’Oriol Bach
primer en els 50 lliures.
En
categoria
Absoluta-Jove primera
classificada
l’Anna
Auberni en els 800 metres
lliures.
D’altra banda, el
nedador Eric Demarchi en
la general quedà el 5è
Classificat absolut en els
50 metres lliures amb un
temps de 24 segons i 68
dècimes, aconseguint la
seva millor marca
personal en piscina
olímpica de 50 metres
aconseguint 4 punts mes
per a la classificació
general del circuit Català.

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 tel.: 687 509 546
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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.

El canvi que cal
Secció local d’ERC de Balaguer
----------------------------------------------------------------------------------------------------El proper dia 22 de maig,
els ciutadans i ciutadanes de
Balaguer estem citats a les
urnes per a elegir un nou govern
municipal que rebrà
la
responsabilitat de dirigir la
gestió de la ciutat en els
propers quatre anys. El grup
local d’ERC de Balaguer ofereix
com a eslògan de campanya:
«Per Balaguer, el canvi que cal»
Unes de les raons bàsiques que
han motivat aquesta frase tant
senzilla i a l’hora tan
entenedora són les següents:
Il·lusió.
Esquerra
encapçalada per en Jaume
Canal, presenta una llista de
persones
preparades
i
il·lusionades, que se senten
capacitades per liderar els
projectes que Balaguer
necessita. Oberts a col·laborar
i donar suport a les iniciatives
de la ciutadania.
Balaguer desprès de 24
anys de govern del Sr. Aguilà

està mancada de noves idees i
podem dir que si la ciutat
funciona, això sí sota mínims,
és per la inèrcia que li atorga
la seva història, el seu pes i
situació dins de Catalunya i la
tasca,
moltes
vegades
anònima, dels seus ciutadans i
associacions.
El cofoïsme, el «voler
quedar bé amb tothom»,
l’amiguis-me, servilisme, el «tot
s’hi val», la improvisació
d’última hora, el «qui dia passa
any empeny», ha portat a
Balaguer a una paràlisi que
agreujada, a més, per la crisi,
ofega els seus ciutadans. Per
això, cal un Ajuntament amb
noves propostes, il·lusió,
transparència i empenta; que
tregui la ciutat d’aquesta
letàrgia actual i la connecti
decididament a les noves
corrents del segle XXI.
Ètica. Balaguer necessita
governants que sempre hi

Balaguer a la cruïlla
Àlvar Llobet i Sotelo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

L ’ a l t e r n a n ç a
governamental és una constant
en el panorama polític
occidental, i, sovint, aquest
concepte impregna nombrosos
debats electorals. La ciutat de
Balaguer n’és un dels millors
exemples a les portes de les
eleccions municipals del proper
22 de maig.
Després de 24 anys com
alcalde, el socialista Miquel
Aguilà es presenta per darrer
cop en uns comicis municipals
amb la pretensió d’acabar com
un dels batlles de Ponent que
ha ocupat més anys una
alcaldia. El PSC arriba al 22 de
maig amb el repte de mantenir
el mínim del 40% de sufragis
que des de fa 25 anys assoleix a
la capital de La Noguera. De
l’any 1987 ençà, els socialistes
balaguerins mai han baixat
d’aquest tant per cent en una

contesa electoral municipal,
encara que en les passades
eleccions van obtenir la pitjor
xifra amb un 40,3%, 2.726 vots,
dada superada fins i tot l’any
1991 quan Aguilà, amb un
40,7% de vots i 7 regidors, va
perdre l’alcaldia davant el
convergent Josep Borràs. Mai
com fins ara però la societat
balaguerina ha bategat amb
tanta insistència per forçar el
canvi d’alcalde, i aquests afanys
poden ser una llosa per Aguilà
en la cita amb les urnes de la
mateixa manera que poden ser
un trampolí per Josep Maria
Roigé. El candidat de CiU es
presenta per segona vegada
consecutiva a les municipals
després d’haver superat un agre
debat intern sobre el lideratge
de la federació local. El
convergent arriba a les
eleccions brandant la bandera

siguin. Com diria algú, a les
dures i a les madures. L’interès
de la ciutat ha de prevaler
sempre als interessos de partit
quan aquests la perjudiquen.
L’anterior govern de CiU a
la Generalitat, va fer coses molt
positives per Catalunya, no ho
negarem,
però
es
va
caracteritzar per deixar
arraconats els municipis en els
quals no governava i Balaguer
en va patir les conseqüències
amb escreix. El canvi en el
projecte inicial de l’Eix
Transversal de Catalunya que
havia de passar per Balaguer,
va ser l’inici d’un mal son que
malauradament encara avui
perdura i que ha deixat
Balaguer i La Noguera, fora de
les grans infrastructures tan
necessàries per a l’equilibri i
desenvolupament del territori.
Per altra banda, el grup
municipal del PSC que ens ha
governat durant tots aquests
anys, no s’ha caracteritzat
precisament per les seves
qualitats negociadores amb el
govern de torn de la Generalitat
ni de l’Estat. Ni quan governava
CiU, ni quan ha governat el seu

propi partit el PSC-PSOE, han
sabut negociar-hi amb eficàcia,
i s’han primat les polítiques en
clau electoral, de poca volada,
per tal d’assegurar com sigui i
al preu que sigui, el control del
poder a l’Ajuntament. Els casos
de transfuguisme, reconeguts
oficialment a Madrid, i incitats
pel govern municipal són un
exemple de la mala praxis
política, que no haurien
d’utilitzar mai els servidors
públics, als quals la ciutadania
ha donat la seva confiança. Cal,
per tant, transparència de
veritat.
Estima per Balaguer. ERC i
la llista que es presenta per
Balaguer, s’ha caracteritzat
sempre per l’estima a la terra i
per Balaguer. Volem una
Catalunya lliure, oberta a
tothom, solidària i social. Per
això, volem el millor Balaguer.
Tots estem d’acord que
Balaguer és una ciutat amb
grans possibilitats, per això
volem que torni a lluir, que torni
a ser capdavantera de les
capitals comarcals de Ponent i
que lideri el creixement
econòmic, social i nacional de

la Noguera.
Els partits d’àmbit estatal que
recolzen o els que són
complaents amb actituds que
menyspreen i ataquen la
dignitat, cultura i autoestima
del
nostre
poble,
i
desafortunadament en els
últims temps en tenim
exemples de tota mena, quina
confiança poden donar als
balaguerins i balaguerines?
Clarament ens diuen que
primer és el que representa
políticament el seu partit i
després els interessos al seu
entendre, més d’àmbit local o
provincial.
Per això i molt més,
Esquerra es presenta a
aquestes eleccions amb
estima, ètica i il·lusió per
Balaguer. Perquè sempre hi
som. Perquè volem encapçalar
el canvi que cal a la nostra
ciutat. El proper dia 22 esperem
que ens doneu confiança.

del canvi, però arrossegant els
pitjors resultats de la formació
en 25 anys amb els cinc
regidors que va assolir el 2007.
No obstant, l’efervescència de
la marca CiU després de la
victòria d’Artur Mas el passat
28 de novembre pot ser un actiu
que situï Roigé al capdavant
del consistori.
El convergent no és però
l’únic que s’escuda en el canvi
per demanar la confiança dels
balaguerins. ERC es presenta
en els comicis amb una total
renovació de líders després de
l’episodi de transfuguisme de
Josep Maria Escoda. Jaume
Canal i Jordi Ignasi Vidal
encapçalen una llista que pot
arribar a prendre vots a CiU a
tenor dels lligams que els dos
polítics tenen amb la federació
nacionalista.
Per la seva banda ICV, que
ha fet un intercanvi de papers
respecte els passats comicis i
porta Gregori Garcia com a cap
de llista amb Anna Torres de
segon, té la tasca de frenar la
segura baixada de vots que
patirà. Després insòlits resultats

del 2007, 900 vots 13,2%,
Garcia ha de treballar el vot
situant-se en un terreny
movedís on ha d’esperonar el
canvi de govern, ja ha dit que
no descarta el pacte amb altres
formacions, al mateix temps
que ha de vendre el treball
realitzat durant la passada
legislatura al costat d’Aguilà.
Si Garcia és capaç de
mobilitzar el vot ecosocialista
fidel i aprofitar el desgast del
PSC per captar sufragis, ICV
serà, amb ERC, la formació que
tingui la clau de la
governabilitat.
Més clar ho té a priori, el
candidat del PP Joan Maria
Molins. El votant popular a
Balaguer sempre ha respost
donant a la formació popular
un regidor i tot indica que, en
aquest 2011, el PP tornarà a
moure’s en una forquilla de vot
molt similar a la dels darrers
anys.
Nous partits, més incertesa
i és que les eleccions del 22 de
maig
seran
les
més
concorregudes de la història de
la democràcia a la ciutat amb

un total de 8 formacions que es
citaran a les urnes, tres més
que en la contesa electoral del
2007. Així, la Candidatura
d’Unitat Popular (CUP),
Plataforma per Catalunya (PxC)
i el Partit del Gitano de Balaguer
(EGB) seran els nous actors que
poden ser decisius per dibuixar
el nou ple municipal de 17
regidors. El sistema de
repartiment d’escons que
marca la Llei d’Hont fa que el
darrers repartiments de
regidors es dirimeixi per un
estret marge de vot, i és en
aquest punt que les novelles
formacions poden assumir el
protagonisme. L’any 1991, el PP
va entrar al consistori amb 376
vots, un més que ICV, que va
quedar-ne
fora.
Aquest
exemple serveix per il·lustrar
que la lluita serà, literalment,
vot a vot per aconseguir
regidories i evitar que hi hagi
una fuga de vots a diverses
bandes, com així es preveu. Qui
mobilitzi més el vot, serà
probablement el que acabi
enduent-se la victòria.

-----------------------------------------------
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Participeu a les eleccions
Grup Municipal d’ICV a Balaguer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El diumenge de la setmana que
ve, el dia 22 de maig, hi haurà
novament eleccions municipals. Serà
el moment de la veritat, quan la força
dels electors a través dels seus vots
triaran la llista i la persona que haurà
de dirigir i gestionar la ciutat els
propers quatre anys. En aquesta
ocasió la tria potser és més dificultosa
que en eleccions anteriors. D’una
banda hi ha els partits «majoritaris»,
que des del nostre punt de vista
haurien de deixar de ser-ho i estar la
representació més repartida, per
vàries raons.
El PSC pel continuisme que
representa l’actual alcalde, un alcalde
que no ha respectat els acords signats
amb Iniciativa per Catalunya Verds,
que ha fomentat el transfuguisme en
altres partits per tal de continuar al
davant de l’alcaldia amb tota la
tranquil·litat, que haurà de canviar
l’esquema mental per governar en
una situació de dificultats
econòmiques, i que ha tingut poca
generositat amb tothom en aplicar el
poder polític que té. Sembla que
solament és l’alcalde d’alguns, al
contrari del que diu el lema de la seva
campanya.
En el cas de CiU també ens ha
donat una lliçó de que l’home és l’únic
animal que ensopega dos o més cops
a la mateixa pedra. Com va passar fa

quatre anys han tornat a esbatussarse amb els seus socis d’Unió
Democràtica, i la gestió i treball
conjunt dins del seu grup municipal
ha estat francament millorable. Males
credencials per un futur bon alcalde
que ha de gestionar un munt de
persones, entitats i departaments.
Descartat el vot pels partits
anteriors ens queden altres
candidatures que tampoc ho tenim
fàcil. L’únic que podem fer és exposar
el que nosaltres faríem si governéssim
i procurar incidir persona a persona,
per atraure als votants. Les propostes
electorals d’Iniciativa per Catalunya
Verds tenen el seu eix central en les
persones, en els nostres veïns. No
volem que les dificultats econòmiques
derivades de les polítiques
ultraliberals que s’estan aplicant
deixin bosses de pobresa i d’exclusió
social. Tothom ha de tenir dret a tots
els serveis que es presten a
l’Ajuntament, independentment de la
seva situació econòmica.
Volem un ajuntament transparent
com el vidre, en tots els àmbits de la
seva gestió, l’econòmica, la de
personal, la dels serveis. Volem una
central de comandes i compres via
web, oberta a tots els proveïdors i
empreses, per traure la pols i els vicis
adquirits en tants anys a l’alcaldia.
Ens agradaria poder aplicar una

Records d’ahir per avui
C.G.A.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fa ja molts anys el Sr. Álvarez
Cascos va fer un míting a Balaguer, a
la sala d’Actes de l’Ajuntament. Jo el
vaig anar a escoltar, i recordo la forma senzilla en que va presentar el
tema (i dubte a vegades), a qui votar.
Ell ho tenia com a molt senzill, va dir:
“tots aquells que els hi va bé el desordre del Sr. González ja sabeu a qui
votar, però tots els que no els hi agradi aquest desgavell socialista, aquesta mentida sistemàtica, aquesta falta de previsió econòmica, aquest deute escandalós, aquest clientelisme
fruit de tants anys de govern, aquest
nepotisme i aquesta corrupció en
petita o gran escala, han de donar el
vot a un altre partit”. I sols en aquest
moment va citar el seu partit, que per
cert va guanyar. Aquelles eren eleccions generals i aquestes són municipals, i aquí els populars tenen poc a
pelar, entre el candidat i el Real
Madrid, no queda gaire terreny per
jugar.
Segons es diu en tot el demés les
formes i defectes hi serien totes, sense oblidar que hi ha un factor subjectiu i de proximitat que pesa molt. De
l’Ajuntament ni un sol pensament ha
sortit en tots aquest anys per crear

riquesa, sí en canvi, per crear despesa de manteniment i nòmina. Amb
tots els que paguem ja, veureu com
es crearà uns llocs de dolç treball a
l’anomenat “lapallavacara”, i a la “incubadora” d’empreses voltades d’or
del Molí de l’Esquerra. Molt em crec
que per raons de parentiu i d’agraïment pels serveis donats ja és al pensament d’alguns i alguna cas de guanyar. Es va creant despesa sense molestar-se ni un xic en com fer-la lleugera de mantenir. I així no es pot anar
molt lluny.
Avui es pot llegir, com cada dia,
la paraula austeritat i sanitat econòmica per poder encarar el futur. El
nostre alcalde que tan auster és en la
seva vida privada, només somia en la
possibilitat de poder-se endeutar més.
Aquest gegantí deute és i serà un llast
pel nostre futur. Jo el votaré si em pot
dir com pensa acabar aquesta gegantina cassola de deute que ha fet. El
desfasament en les obres de la Llei
de Barris avui ja és de nou milions
d’euros. El passat govern del Tripartit
al seu dia, segons la premsa, ja va dir
que la seva aportació no seria augmentada. Així doncs d’on sortiran els
euros? D’una forma fidel i puntual ens

fiscalitat progressiva segons la
qual que cadascú pagui els
serveis en funció del que guanya.
Volem
també
el
manteniment dels serveis
culturals, els serveis educatius
i esportius, racionalitzant la
despesa econòmica i la gestió
del personal. Seria ideal aplicar
programes de participació de
les entitats a través d’una
federació d’entitats en la gestió
dels equipaments municipals,
implicant especialment als
grups de joves, i a totes les
associacions en la gestió dels
afers municipals. Es podria
introduir el pressupost
participatiu especialment pel
que fa a les inversions que
caldrà prioritzar. Caldria
millorar
la
promoció
econòmica de la ciutat,
repensant les fires, creant zones
per a vianants per afavorir el
comerç de proximitat. I
finalment hauríem de fer de
Balaguer una ciutat més
sostenible en el conjunt de la
seva despesa energètica, més
ecològica
i
educadora
ambiental-ment.
Si tot això que us hem
expressat us fa el pes, el
diumenge dia 22 de maig
participeu, és important per
tots, i si ho creieu oportú voteu
Iniciativa per Catalunya Verds,
voteu al Gregori García Ruiz.
Estem segurs que és una bona
elecció.

podria dir que tots aquest que
parlen de la seva obsessió a
beneficiar amics i confrares, i
que el factor que governa la seva
vida és el seu propi interès, menteixen vilment, però ho ha de
demostrar. El bo no és bo mentrestant no demostra que no és
dolent. El rum-rum a Balaguer
avui és que fa massa anys que
remena les cireres. Dels personatges que està envoltat se’n
sap de fa anys. Del poc que li
agrada parlar amb la competència ja n’ha donat proves.
Però jo us diré, i perdoneu l’atreviment, que tornarà a ser alcalde, doncs hi ha un factor que
ningú el cita, i és la immensa
sort que té i l’empatia que sap
donar als seus moviments.
Malgrat tot alguna virtut
deu tenir per poder sortir guanyador de tantes eleccions i de
tants oponents. A mi no m’agrada alguna compra que ha fet
amb part dels meus diners, però
en la maduresa les perspectives canvien, potser avui s’ha
d’actuar així. Les meves pròpies limitacions fan que no entengui algunes coses, però crec
tenir prou equilibri entre el que
tinc i a tot el que renuncio, per
dir que mai renunciaré a voler
tenir un Balaguer diferent.
---------------------------------------------
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Si no ho veig, no ho crec
Josep Ma Roigé, candidat de CiU a l’alcaldia de
Balaguer
----------------------------------------------------------------------------------------Pensava que estava preparat per no sorprendre’m, en
gran mesura, en la campanya electoral municipal que estem
vivint. Coneixedor dels principals adversaris, de la seva
trajectòria i, en el cas del socialistes, de la seva manera de
governar, m’esperava una campanya previsible i coherent
amb tot això.
Al veure, però, alguns dels 10 compromisos electorals
apuntats pel Sr. Aguilà m’he quedat parat i totalment
desorientat. M’explicaré.
Entendreu que em sorprengui quan diu que reivindicarà
més i millors comunicacions quan en aquest darrers anys
no ha estat capaç d’oposar-se al Pla d’Infrastructures de
Catalunya programat fins al 2026 -d’aquí a 15 anys- que no
contemplava l’Autovia Tàrrega-Balaguer-Alfarràs, de vital
importància per Balaguer. No s’hi va oposar ni davant el
Govern de Catalunya (tripartit i la força política del qual era
el PSC) ni a la Diputació de Lleida de la qual n’era
vicepresident primer. Les dues institucions van aprovar
aquest Pla d’Infrastructures que ens condemnava a l’oblit i
al aïllament.
I tampoc en aquest període de governs del seu color a
totes les institucions, i amb diners, es van millorar aquestes
comunicacions.
Entendreu que em sorprengui quan diu que es
compromet a una revisió dels impostos municipals per sota
de l’IPC quan en aquests darrers 4 anys ha apujat els
principals impostos molt per damunt de l’IPC. Com a
exemple l’IBI (contribució urbana) que ha augmentat més
del 35% mentre que l’IPC només ho ha fet en un 8,2%.
També l’aigua i les escombraries. Recordem que per fer la
darrera puja abusiva va haver de comprar dos regidors
trànsfugues.
Entendreu que em sorprengui quan diu que es
compromet a «formació per a joves i aturats» o a «incentius
fiscals per a joves emprenedors i empreses de nova creació»
quan en aquesta darrera legislatura no ha fet res en aquest
sentit. No ha estat capaç ni de tenir l’Escola Oficial d’Idiomes
a Balaguer, em refereixo en condicions i no només dos
cursos d’anglès. Ni ha estat capaç de crear el viver
d’empreses tot i comptar amb unes subvencions del 75%
del seu cost (més de 600.000•). Subvencions que s’han
perdut. I això que era una iniciativa anunciada per ells
mateixos a «bombo i platerets» a la premsa.
Tampoc ha aprovat cap bonificació fiscal per als
emprenedors en els 4 anys en què ha fet amb els impostos
tot el que ha volgut (com en gairebé tot).
Però és que també em sorprèn que ara es comprometi
a «simplificar els tràmits administratius municipals» quan
en 24 anys de govern no ho ha fet, ni ho ha intentat.
I finalment em va sorprendre que en el debat de candidats
del passat dijous dia 5, i després a la premsa, anunciés unes
sales de cinema comercial a Balaguer, en els terrenys
d’Inpacsa, quan aquests terrenys encara no estan ni
urbanitzats ni per tant l’Ajuntament disposa de les cessions
que li corresponen. Passarà com amb l’anunci de la torre de
comunicacions, de fa 4 anys en campanya electoral, usant
la xemeneia de l’antiga Inpacsa i que encara esperem. Ja
no la torre de comunicacions promesa sinó que no tenim ni
la propietat municipal de la xemeneia.
Suposo que entendreu la meva desorientació com jo
entenc als ciutadans que em diuen que no es volen creure
cap polític ja que en campanya electoral prometen o
comprometen allò que després no fan.
Us demano que no ens fiqueu a tots en el mateix sac. Us
asseguro que la gent del canvi en positiu, l’equip de
Convergència i Unió, complirà els compromisos si ens
deixeu assumir el govern de la Ciutat.
És per això que m’atreveixo a demanar-vos que el proper
22 de maig ens ajudeu a fer el canvi a Balaguer. El canvi a
millor que Balaguer necessita i que totes les balaguerines i
tots els balaguerins us mereixeu.
Amb el vostre ajut no pot fallar. Nosaltres tampoc us
fallarem.
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La pluja va deslluir la concentració
motera el passat cap de setmana
El passat cap de setmana Balaguer va acollir la tercera concentració motera.
Els actes del dissabte
van haver de suspendre’s a
causa de la pluja, però el
bon temps del diumenge va
permetre que els participants poguessin gaudir de
la traca popular i després de
l’esmorzar de germanor al
Parc de la Transsegre, perfectament previst per l’organització de la concentració.
Després de l’esmorzar va
tenir lloc una exhibició de
Supermotard en un circuit
urbà entre l’Avinguda Pere
III i el passeig de l’Estació, i
posteriorment van lliurar-se
els premis. Els actes van
acabar amb la traca final a
càrrec dels Diables de
Balaguer.

Tot i haver de suspendre els actes del dissabte a la
nit, el diumenge es va fer la concentració i el
campionat de supermotard i lliurament de premis

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
Comença alguna cosa, no tan sabent
que vol, com per saber si importa,
o bé per dissipar qualsevol hora
que el fes vagarejar sense fer res.
Enllustrava les sabates amb crema
color palla, d’aquell color indecís,
dubtós i indefinit, blasmant el mal
costum que té de fer-ho poc, essent
com diuen que és d’home curós, lluents
portar-les sempre. Quan es llevi el dia,
l’impuls serà més fort perquè el no-res
sigui quelcom, més tard amb el sol alt
quan l’ombra es queda curta.
Conscient però que no per matinar
apunta abans el dia, ho és també
que els dies més antics han auspiciat
fortuna per la fita que ell pretén,
si l’agafa treballant.

Motos concentrades al parc de la Transsegre

O C I

El proper 21 de maig es celebra una
nova edició de la Montsec-Montsec

La tercera edició de la
Marxa Cicloturista MontsecMontsec, que es celebrarà
el proper dissabte 21 de
maig a Balaguer, es va presentar, oficialment, a l’Ajuntament de Balaguer, amb la
presència de l’alcalde Miquel Aguilà, i el president del
Consell Comarcal de La Noguera Vicent Font i els organitzadors de la marxa, membres del Club Ciclista
Balaguer.

Mostra “La fusta d’olivera a
casa” a la Sala d’Exposicions
La Sala d’Exposicions
de l’Ajuntament acull des
del passat 6 de maig i fins
el diumenge 15 de maig,
l’exposició “La fusta d’olivera a casa” d’Astrid
Sternheimer de Baudach.
L’artista exposa juntament amb el pintor d’Àger
Jesús Sanuy. A la mostra

La marxa cicloturista
sortirà de Balaguer i
recorrerà bona part de
la comarca, essent el
principal escenari el
Montsec

hi podem trobar joies d’olivera mil·lenària, parquet
d’olivera, làpades, recobriments d’estil tirolès, entre
d’altres.
L’exposició està oberta
de 17 a 20,30 hores de dilluns a dijous i de11 a 14 i
de 17 a 20,30 h. de divendres a diumenge.

Presentació de la Montsec-Montsec

La novetat principal en
aquesta edició és la data, que
s’avança al maig, en plena
temporada de cicloturisme
estatal i que s’espera que
permeti augmentar la
participació en relació a
anteriors edicions, que es
van celebrar a finals de juny

i principis de juliol.
Les inscripcions que van
a bon ritme encara estan
obertes fins el dia 16 de
maig. S’espera un augment
significatiu del nombre de
participants en aquesta
marxa amb recorregut a una
part de la Noguera.
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Mostra de diferents peces a partir de l’olivera
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BREUS

Anuncis breus classificats
VARIS
------------------------------------VENC taules i cadires de
menjador, molt bon estat.
Raó: 973420029.
------------------------------------COMPRO monedes (plata/or), bitllets antics, postals, fotos, llibres, publicacions, llibres Festa Major i Fira, Grocs (100 primers números). Qualsevol cosa realcionada amb
Balaguer. Tel: 676803205.
------------------------------------ES VEN mobles d’habitació doble, rebedor i moble menjador. Seminou i
econòmic.
Raó:
697229262.
------------------------------------MESTRA de Reiki, per
sessió
olística
i
sanassions.
Raó:
622061336.
-------------------------------------

IMMOBLES
------------------------------------PÀRQUING tancat es lloga al c/ Dr. Fleming. 65 e/
mes. Raó: 973450407.
-------------------------------------

ES LLOGA magatzem, c/
St. Pere Màrtir, pàrking al
c/ Urgell i apartaments a
Camarasa. Raó telèfons:
973447752-639920281.
------------------------------------ES LLOGA pis al c/
Barcelona (Zona Escola
Pia), 90 m 2 , 4 hab., 2
banys, moblat, balcó davant i darrera. Amb electrodomèstics. Seminou.
Preu a convenir. Raó:
973292062-607205510.
------------------------------------VENC plaça de pàrking a
l’Avda. Països Catalans.
Raó: 973446011.
------------------------------------VENC dúplex a l’Av. Països Catalans, 150 m2, terrassa, cuarto de 40 m2 al
costat. Vistes al riu. Oportunitat única. Abstenir-se
curiosos. Interessats telf:
678954170-667476167.
------------------------------------OPORTUNITAT, venda
de parcel·les aïllades a la
millor zona de Balaguer,
al costat del col·legi
Mont-roig. Entre 380-750
m2. Raó: 676996765.
-------------------------------------

ES LLOGA pis a Bellcaire,
70m2, 2 hab., cuina, menjador, bany. Tot d’obra
nova. Raó : 647650732.
------------------------------------VENDA o LLOGUER de
pàrkings tancats al c/
Jaume Balmes, 11. Tels:
973446161-629310479.
------------------------------------TRASPASSO pub a Balaguer, llicència discoteca.
Raó: 667476167.
------------------------------------ES VEN o es lloga local
ideal per restauració, al
c/ Escala de Balaguer.
110 m2. Raó: 600381763.
-------------------------------------

TREBALL
------------------------------------SE OFRECE señora seria
y responsable, de toda
confianza y muy cariñosa, para cuidar gente
mayor. Mañana, tarde o
también noches. Canguro por la noche. Horario a
convenir. Económico.
Buenas referencias. Telf:
665644343-625688577.
-------------------------------------

ES PRECISA mecànic
d’automoció amb experiència. Interessats portar
Curriculum Vitae a
Balmotor, c/ Rafel de
Casanoves, 6 de Balaguer.
Raó: 973447705.
------------------------------------T’AGRADA la perruqueria? Estàs motivada per
ella? Doncs la perruqueria l’Encís de Balaguer,
busca oficiala amb experiència i qualificada. Portar Currículum Vitae o
trucar al 616729006.
------------------------------------PROFESSORA nativa
dóna classes d’anglès:
repassos i classes de conversa en llengua anglesa,
per particulars i grups organitzats. Interessats trucar al: 650422582.
-------------------------------------

VENDA de pàrkings, c/ St
Jaume (entrada Banqueta), a partir de 7.000 e i al
c/ Barcelona, 72 a partir
de 9.000 euros. Raó:
676116396.
------------------------------------CHICA del país, se ofrece
para cuidar niños o gente
mayor. Horario a convenir. Con experiencia.
Razón: 638148552.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per anuncis en aquesta
secció, us podeu adreçar
a les nostres oficines del
c/ Sant Lluís, 36-38 de
Balaguer, trucar al telèfon 973448273 o bé visitant la nostra pàgina web:
www.revistagroc.com
-------------------------------------

TRANSPORTS PUIGGENÉ (Tàrrega)
Necessita autònom amb tractora
per treballar a l’engantxe.
Interessats telf: 663 965 757 (Sr. Jesús)
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Telèfons útils
ÀGER
AJUNTAMENT
973 455004
-------------------------------------------------------------------------ALGERRI
AJUNTAMENT
973 426013
-------------------------------------------------------------------------BALAGUER
AJUNTAMENT
973 445200
IMPIC
973 446606
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
--------------------------------------------------------------------------

Farmàcies
ÀGER
F. JOSA - C/ La Font, s/n

973455286

------------------------------------------------------------------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.

ARRIBADES
LLEIDA
06.49
08.30
10.19
12.54
14.46
16.29
18.59
19.55
LA POBLA
11.00
15.40
22.20

SORTIDES
LLEIDA
05.50 (1)(2)
07.15
09.10
11.45
13.45
15.15
17.55
20.30 (3)
LA POBLA
06.40 (4)
12.56
18.05

ARRIBADES
BALAGUER
06.13
07.44
09.39
12.14
14.19
15.44
18.24
20.59
BALAGUER
08.00
14.16
19.25

973586466

------------------------------------------------------------------CAMARASA
TRIBÓ ALCOBÉ, M.

Horari de trens
SORTIDES
BALAGUER
06.20 (1)
08.00 (4)
09.50
12.25
14.16
16.00
18.30
19.25
BALAGUER
09.39
14.19
20.59 (3)

973420200

(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) Els dies 25 i 26 de desembre i 1 de gener, només circula enre Lleida i Balaguer.

------------------------------------------------------------------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 12 de maig
a les 8 de la tarda del 19 de maig
ALDAVÓ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 19 de maig
a les 8 de la tarda del 26 de maig
CLAVER
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 26 de maig
a les 8 de la tarda del 2 de juny
SALA

Horari d’autobusos
SORT.
DESTINACIÓ
CALENDARI
06.10
BARCELONA
feiners
07.55
“
diari
19.44
“
diumenge
19.55
“
diari
19.00 UAB BELLATERRA diumenges lectius
06.10
TÀRREGA
feiners
07.10
"
feiners
08.00
"
de dill. a div. feiners
12.00
"
feiners
15.00
"
feiners
19.30
"
feiners
19.44
"
diumenges
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.
16.35
“
divendres
09.50
PONTS
diari
12.30
“
de dill. a div. feiners
13.35
“
de dill. a div. feiners
16.35
“
diari
18.30
“
de dill. a div. feiners

SORT.
19.50
09.48
17.23
07.00
13.17
18.30
19.44
19.47
07.00
09.48
14.00
17.00
17.23
11.05
18.05
08.40
12.45
15.00
17.00
18.50

DESTINACIÓ
CALENDARI
PONTS
de dill. a div. feiners
ESTERRI D'ÀNEU
diari
“
diari
AGRAMUNT de dill. a div. feiners
“
feiners
“
de dill. a div. feiners
“
diumenge
“
de dill. a div.
ÀGER
feiners
“
feiners
“
feiners
“
dill., dima., dij.
“
diari
LES
diari
“
diari
ALMENAR
de dill. a div. feiners
“
dissabtes
“
de dill. a div. feiners
“
de dill. a div. feiners
“
de dill. a div. feiners

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

REHABILITACIÓ DE FAÇANES
Pintura i Decoració

Qualitat i dedicació,
els nostres distintius
Pedro Garanto Fillat
C/ Tàrrega, 51 F • BALAGUER
Tel. 699 949630
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