<< 1

2

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

E D I T O R I A L <<

3

Ressaca electoral
PORTADA
Festa Rociera

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

Sumari
>>BALAGUER
Convergència i Unió guanya les
eleccions municipals a Balaguer
La Festa de la coca va repartir
dues mil racions de coca
--------------------------------------------->>COMARCA
Convergència i Unió recupera el
govern del Consell Comarcal
El Monestir de les Avellanes
acollirà unes Jornades d’Història
--------------------------------------------->>CULTURA
Lliurament dels premis del concurs
de dibuix i auques sobre el mercat
L’Arxiu presenta els documents
restaurats al públic en general
------------------------------->>ESPORTS
El Balaguer continuarà una
temporada més a Tercera
Els escolars de Balaguer celebren
la Diada Olímpica 2011
--------------------------------------------->>OCI
Balaguer celebrarà una nova
edició de la Fiesta Rociera

Edita: DOSSIER P&M, SL
c/ Sant Lluís, 36 altell
Tel. 973 448273 Fax. 973 450311
redaccio@revistagroc.com
info@dossierpm.com
www.revistagroc.com
Imprimeix: Anfigraf
Dipòsit legal: LL-81-1987.
Tirada: 6.000 exemplars.
Distribució: gratuïta per les
poblacions d’Àger, Algerri, Balaguer,
Bellcaire d’Urgell, Camarasa, Castelló
de Farfanya, Cubells, Gerb, La
Ràpita, La Sentiu, Les Avellanes,
Menàrguens, Montgai, Os de
Balaguer, Sant Llorenç, Tartareu,
Térmens, Vallfogona de B. i Vilanova
de la Sal.
Director: Pedro Pérez.
Direcció Comercial i
Administració: Sisco Alarcón.
Comercial: Andreu Perales.
Equip de Redacció: Joan Bové,
Montse Cercós, David Marquina,
Sisco Alarcón, Pedro Pérez.
Col·laboradors habituals: Josep M.
Simón, CGA, Miquel Trilla, Núria
Arbós i Eva Font.
GROC és una publicació plural i
independent. Els articles d’opinió
són exclusius dels seus autors que
GROC no fa necessàriament seus.
En defensa de la llibertat d’expressió
de la nostra societat, ens 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.

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

------------------------------------------------Balaguer ha optat pel canvi.
Aquesta és la conclusió que
ens han deixat les eleccions del
passat diumenge. Malgrat el
que hom particularment pugui
pensar, les urnes han decidit de
manera afirmativa que el canvi
era necessari. Ara cal esperar
que els regidors elegits
respectin la decisió del poble i
donin l’opció de formar govern

El passat diumenge van celebrar-se les eleccions
municipals a tots els pobles de la comarca de la Noguera.
La coalició nacionalista Convergència i Unió n’ha estat
la guanyadora, ja que ha aconseguit guanyar a Balaguer,
després de 16 anys de govern socialista, i recupera la
majoria absoluta dels consellers que conformaran el
govern del Consell Comarcal.
Un cop acabada la llarga precampanya i la campanya
electoral, ara cal que tots, guanyadors i no guanyadors,
però tots ells, representants electes del poble, es posin a
treballar.
Venen temps complicats, ja que ens trobem
immersos en una crisi sense precedents, a la que no se
li veu el final. Les institucions estan patint, i molt, aquesta
crisi. Les seves arques estan buides, ja que els ingressos
han baixat considerablement. És per això que, ara més
que mai, cal que tots els representants electes treballin
conjuntament, cos a cos, amb les associacions, socials,
culturals, esportives, i de tota mena per intentar tirar
endavant.
Un cop finalitzada la lluita política, arriba l’hora de
treballar per superar la situació nefasta en que ens trobem.
Cada cop hi ha més famílies que pateixen per arribar a
final de més. Cada cop hi ha més gent desesperada per
la manca de feina i per tant d’ingressos familiars. No
serà gens fàcil. No podem demanar impossibles als
nostres governants locals. Però sí que els hem d’exigir
que treballin plegats, que deixin les lluites partidistes i
personals, i lluitin pel bé d’una comunitat necessitada
de solucions, però sobre tot de pau i tranquilitat.

a la llista més votada, és a dir,
CiU. Acceptar una derrota és
una de les qüestions més
difícils. Però, la vida i la
democràcia, en concret, ens
ensenyen a aprendre dels errors
comesos. No seré jo qui
analitzarà aquí les causes que
han dut a la victòria, uns, i a la
derrota, els altres. Sí, però, que
m’agradaria en aquest breu
espai que disposo, aconsellar,
per al bé de la nostra ciutat,
que cadascuna de les llistes
encaixi correctament el resultat
obtingut i faci les reflexions

pertinents. Guanyar, tampoc no
és fàcil. Cal saber gestionar la
victòria. I a CiU li convé
remuntar-se vint anys enrera,
quan va vèncer en les
municipals, i mirar de no caure
en els mateixos errors de
llavors, quan tot ho tenia de
cara, Generalitat convergent
com ara, per revalidar la victòria.
Balaguer necessita que
tothom, començant pels
dirigents locals, assumeixi
aquest canvi. Un canvi que
desitjo que sigui per a bé.
-------------------------------------------------
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La candidatura de Convergència i Unió
guanya les eleccions a Balaguer
La candidatura de la coalició nacionalista Convergència i Unió va proclamarse guanyadora en les eleccions municipals del passat
22 de maig, a la capital de la
Noguera, superant al partit
socialista, que ha estat governant la ciutat durant els
darrers 16 anys.
Un cop finalitzat l’escrutini, Convergència i Unió, encapçalada per Josep Maria
Roigé, ha quedat amb 7 regidors, dos més que ara fa
quatre anys, mentre que el
partit socialista comptarà
amb 6 regidors, dos menys
que en l’anterior legislatura.
Esquerra Republicana amb
dos regidors, és la tercera
força, amb un regidor més
que en les passades eleccions, mentre que el Partit

Josep Maria Roigé serà, molt probablement, el nou
alcalde de la ciutat pels propers 4 anys, a partir del
proper dissabte 11 de juny

ERC ha tret dos regidors

Josep Maria Roigé, durant la nit electoral

Popular es queda amb un
regidor i Iniciativa per
Catalunya-Verds, perden un
regidor i es queden també,
amb un sol representant.
Josep Maria Roigé serà
nomenat nou alcalde de la
ciutat, en el Ple de Constitució del proper dissabte 11 de
juny, tot i que al tancament
de la revista encara no es coneix si ho farà en minoria, o

amb majoria a través d’algun pacte amb la resta de
forces representades.
Les tres formacions que
es presentaven per primera
vegada en aquests comicis
com eren la CUP, El Gitano
de Balaguer i Plataforma per
Catalunya no han obtingut,
cap d’elles, el 5 % dels vots,
i per tant s’han quedat sense representació municipal.

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

Resultats eleccions Municipals del 22-M de 2011 a Balaguer

DISTRICTES

Pl. Mercadal C. Noguera

C.P. Borrràs

Firal

C. del Pont

Patufet

Poli

Hospital

Col. Carme

Escola Pia

TOTAL

%

CENS

831

898

292

281

322

2067

877

1.251

1.286

2.839

10.944

100

CIU

177

136

82

37

102

463

175

335

280

664

2.451

34,83

PSC

152

250

51

111

50

387

169

207

273

517

2.167

30,79

ERC

50

40

10

6

7

115

42

119

90

277

756

10,74

PP

45

42

7

4

6

81

42

71

54

97

449

6,38

ICV

45

32

5

2

6

61

33

40

40

125

389

5,53

CUP

21

17

2

5

7

43

19

29

22

72

237

3,37

EGB

7

14

6

0

5

31

17

28

18

59

185

2,63

PxC

13

18

4

5

3

39

15

7

28

38

170

2,42

Vots en blanc

14

17

1

2

3

47

10

21

18

51

184

2,61

Vots nuls

0

7

0

0

1

7

2

9

5

19

50

0,71

524

573

168

172

190

1.274

524

866

828

1.919

7.038

64,31

TOTAL
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Unes dos mil persones van participar
a la 15a Festa de la Coca a Balaguer
Manel Betbesé i Marc Montserrat van guanyar el
premi a la coca més bona i a la més original,
respectivament, en el Concurs de Coques

Manel Betbesé, autor de la coca més bona

El passat diumenge, 15
de maig, Balaguer va acollir
la 15ena edició de la Festa
de la Coca, on es va repartir
prop de 2.000 talls de coca
amb samfaina feta per diferents forners de la ciutat.
També es va poder assaborir un bon got de còctel de fruites del mercadal,
una beguda sense alcohol
elaborada per aquesta ocasió.
Abans de la festa va tenir
lloc el I campionat d’Inèrcia
«Ciutat de Balaguer»
organitzat per un col·lectiu
jove de la ciutat, amb gran
èxit de públic i participació
que va consistir en baixar
per uns costeruts carrers de
la ciutat, concretament des
del carrer Serra Vicenta fins
la plaça del Mercadal.

Festa de la Coca

Durant la mateixa festa
de la coca, també va tenir
lloc el VIIIè Concurs de
Coques de recapte i
samfaina on es premia la
coca més bona i la més
original, premis que varen
recaure a la coca nº5 «No ve
d’un pam» feta per Manel
Betbesé i la més original
que va recaure a la coca nº7
«Il·lusió» al·legoria als 800
anys de mercat, feta per
Marc Montserrat.
Desprès com a cloenda

d’aquesta popular festa de
la coca que està totalment
consolidada dins el
calendari festiu de la capital
de la Noguera, va tenir lloc
una actuació itinerant
medieval organitzada per
Medieval Cercós d’ Artesa
de Segre, un acte més en
commemoració dels 800
anys de mercat a Balaguer,
que durant aquest any es
van celebrant diferents
actes en motiu d’aquest
aniversari.
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Aquesta setmana Balaguer ha
organitzat la “Setmana sense fum”
La setmana vol conscienciar a la població dels
efectes nocius que produeix el tabac en la salut

Cartell de la setmana sense fum

Un any més el CAP de
Balaguer, les regidories de
Salut, Esport i Joventut de
l’Ajuntament de Balaguer,
coordinen conjuntament la
Setmana sense fum, del 23
al 30 de maig a la capital de
la Noguera, promoguda des
del Departament de Salut de
la Generalitat de Catalunya,
per a conscienciar a la població dels efectes nocius
que produeix el tabac en la
nostra salut.
El dia 25 al matí es va
col·locar
una
taula
informativa a l’entrada del
CAP
amb material
divulgatiu, pels interessats
en deixar de fumar.

Balaguer compta amb la creació de
l’Esbart Dansaire Castell Formós
L’Esbart Dansaire Castell
Formós, està format per un
grup de persones molt divers
unides per un denominador
comú, el gust i l’afini tat per la
música i per la dansa. Van començar ballant sardanes. Més
endavant, una part units pel
gust a la dansa i per aquest sentiment de catalanitat, decidiren
fer un pas endavant i sense
deixar les sardanes, s’endinsaren en el món de la dansa catalana. Han fet diverses col·laboracions, la última al dia Internacional de la Dansa.

Visita del Consorci Segre-Rialb

El president del
Consorci i Alcalde de
Tiurana Àngel
Villarte, va presidir la
visita al mercat
Aquest passat dissabte 14 de maig, el mercat
de Balaguer va acollir la
visita del Consorci Segre
– Rialb qui va vendre els
seus encants paisatgístics d’una zona per descobrir amb uns indrets
realment encisadors.
Aquesta visita està lligada dins del programa “El
mercat de tots”, per tal de
commemorar els 800
anys de mercat setmanal
a Balaguer.
És per aquest motiu

que diferents poblacions
i agrupacions dels municipis veïns participen al
mercat, oferint els productes i llocs d’interès del seu
municipi i entorn, i els representen davant dels visitants al mercat de la ciutat.
A l’acte hi va assistir
el president del Consorci
Segre-Rialb i alcalde de
Tiurana, Àngel Villarte, qui
va signar al llibre de
signatures dels 800 anys
de mercat de Balaguer.
Posteriorment es
varen desplaçar amb
l’alcalde de Balaguer,
Miquel Aguilà i la regidora
de
cultura
de
l’Ajuntament, Ma Àngels
Missé
a
l’espai
promocional del mercat
fent-se la foto de rigor.

Esbart Dansaire Castell Formós

Consulta
Visites a
domicili
Vacunacions

Tot per l'animal de
companyia!
Pare Sanahuja, 27
Tel. 973 445584 - 617 910 071
25600 BALAGUER

El Consorci Segre-Rialb al
programa “El mercat de tots”
al mercat de Balaguer

Cirurgia
Anàlisis
Aliments i
complements
Servei de perruqueria

www.revistagroc.com
www.revistagroc.com
www.revistagroc.com
www.revistagroc.com
www.revistagroc.com
www.revistagroc.com
www.revistagroc.com
www.revistagroc.com
www.revistagroc.com
www.revistagroc.com
www.revistagroc.com

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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L’escola Àngel Guimerà organitza una
jornada de sensibilització educativa
L’escola Àngel Guimerà
de Balaguer, organitzà el dia
25 de maig la V Jornada de
sensibilització educativa.
La jornada té la finalitat de
potenciar els alumnes i pares
de 5è i 6è del centre sobre la
importància de l’escolarització a secundària. Es pretén
treballar les connotacions
negatives que tenen les
famílies respecte al fet que els
seus fills vagin al Institut
mitjançant el diàleg i
interacció entre iguals.

Lliurament d’orles al Col·legi
Nostra Senyora del Carme, el
passat divendres 13 de maig
Els alumnes que
abandonen l’escola,
van rebre les orles i
l’homenatge de la
comunitat educativa

Escola Àngel Guimerà

Airald Arsac, de l’escola la Noguera,
guanya el premi “Enric Farreny”
Aquest premi de poesia es lliurà el 12 de maig, i
està organitzat per Omnium Cultural de Ponent

Airald Arsac Ripoll, guanyador del premi de poesia

L’alumne Airald Arsac
Ripoll de sisè curs de l’escola La Noguera de Balaguer
ha estat guardonat amb el
primer premi de poesia en la
categoria de cicle superior
de primària del Premi de Literatura Jove «Enric Farreny»
que organitza Òmnium Cultural de les Terres de Ponent.
El passat dijous, dia 12
de maig, es va fer l’acte de
lliurament dels premis de la
XXIII edició al Teatre de
l’Escorxador de Lleida.
L’Esbart Arrels de Lleida
va fer una petita exhibició de
dansa catalana a l’inici de
l’acte, abans de passar a fer
les entregues.
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El passat 13 de maig,
al Col·legi Nostra Senyora del Carme, se celebrà
la dotzena edició del lliurament d’orles a l’alumnat de segon de batxillerat.
Els alumnes de la
promoció 2010 – 2011
entraren solemnement a
la sala d’actes, mentre els

instruments interpretaven
polifònicament
el
Gaudeamus
Igitur.
Seguidament
es
dugueren a terme els
parlaments de comiat i
d’agraïment, els quals
anaren a càrrec del
director de l’escola, Josep
Rosell; alumnes i pares.
Després dels discursos hi
hagué un intercanvi
d’obsequis i de records i
es passà a lliurar a
cadascun dels estudiants
la corresponent orla,
banda i birret. Amb
l’elevació dels birrets es
dóna per acabat l’acte
acadèmic.

Lliurament d’orles al Nostra Senyora del Carme

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
REPARACI” DE VEHICLES INDUSTRIALS: C/ Joan Maragall, 5 - HOSTAL NOU
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Convergència i Unió recupera el govern
del Consell Comarcal de la Noguera
La coalició nacionalista
Convergència i Unió ha guanyat en gran part dels municipis de la comarca, i per tant
recuperen el Govern del
Consell Comarcal de la Noguera, amb un total de 10
consellers, seguits dels 5
consellers d’ERC, i 4 consellers socialistes, que han perdut un representant en favor
de CiU, que recupera la majoria per governar l’ens comarcal durant els propers 4
anys.
Esquerra Republicana de

Esquerra Republicana es queda amb set municipis,
mentre que PSC perd Balaguer i Tiurana, manté els
altres 3 municipis en que governaba i en guanya un
Catalunya ha mantingut els
seus municipis com Àger,
Montgai, Artesa de Segre,
Castelló de Farfanya i
Vilanova de Meià, i ha guanyat a Algerri i Os de
Balaguer.
En canvi el partit dels
socialistes, han perdut

Balaguer i Tiurana, i conserven els municipis de
Menàrguens, Térmens i Les
Avellanes-Santa Linya, i guanyen Vilanova de l’Aguda.
Convergència i Unió surt
guanyador en els divuit pobles restants de la comarca
de la Noguera.

Mapa polític de la Noguera

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

Resultats eleccions Municipals del 22-M de 2011 a la Noguera
Població
ÀGER
ALBESA
ALGERRI
ALÒS DE BALAGUER
ARTESA DE SEGRE
AVELLANES, S. LINYA
BALAGUER
BARONIA DE RIALB
BELLCAIRE DURGELL
BELLMUNT D’URGELL
CABANABONA
CAMARASA
CASTELLÓ DE F.
CUBELLS
FORADADA
IVARS DE NOGUERA
MENÀRGUENS
MONTGAI
OLIOLA
OS DE BALAGUER
PENELLES
PONTS
PREIXENS
SENTIU DE SIÓ, LA
TÉRMENS
TIURANA
TORRELAMEU
VALLFOGONA DE B.
VILANOVA DE L’AGUDA
VILANOVA DE MEIÀ
TOTALS

CiU
PSC-PM
Cens
Vots Reg. Vots Reg.
177
3
584
6
310
3
1.679 519
129
3
22
0
462
67
4
16
0
144
4
123
0
3.839 594
110
3
181
4
463
7
2.167
6
16.766 2.451
135
5
261
5
102
1
1.341 424
91
5
211
35
3
4
0
110
232
3
70
1
979
126
2
46
1
564
146
4
407
64
3
188
135
4
360
118
2
173
4
867
119
1
84
1
718
106
5
3
0
232
271
3
987
180
7
502
5
338
3
2.744 537
171
4
478
231
5
96
2
502
4
449
5
1.528 446
47
3
1
0
81
211
3
690
5
1.788 429
47
1
114
4
235
107
2
420
40.130 8.455 114 4.299 35

ERC-AM
Vots Reg.
193 4
175
35
898

4
1
7

756
52
169
63
26

2
2
2
0
2

213
124
54
115

4
3
2
3

308

5

300

4

216
120

2
3

84
8
198
245

0
0
3
2

192 5
4.544 60

PP
Vots Reg.
23
0

121
34
449

0
0
1

5

0

86

1

5

0

92

0

14
53
227
1
11
1.121

0
1
2
0
0
5

ICV-EPM
Vots Reg

389

389

1

1

ALTRES
Vots Reg

237

237

INDEP.
Vots Reg

0

0

Tel. 973 450 808
Mòbil 617 917 841
BALAGUER

163
63

1
0

263

3

0

8

1

197

490 209

Candidat més votat
Lluís Ardiaca
Antoni Balasch
Miquel Plensa
Lluís Soldevila
Domènec Sabanés
Mari Carme Garrofé
Josep M. Roigé
Pere Prat
Xavier Bergé
Sònia Valero
Josep Pampalona
Jaume Farrús
Manel Medà
Josep Regué
Maricel Segú
Josep Magrí
Pau Forns
Jaume Gilabert
Santiago Sisquella
Estefania Rufach
Eloi Bergós
Maria Antonia Pubill
Joan Eroles
Mario Gené
Francesc Sangrà
Àngel Villarte
Núria Trullols
Maria Sarret
Montserrat Fornells
Xavier Terré
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Benvolguts balaguerins,
• Vull agrair en primer lloc a tots els
electors que han participat en aquestes
eleccions locals i molt especialment els
2.167 que ens han donat la seva
confiança.
• Vull felicitar també els guanyadors, CiU,
que els permetrà, amb tota probabilitat,
que el seu candidat Josep M. Roigé sigui
el proper alcalde de Balaguer. Deixaré
per tant d’ostentar la màxima
responsabilitat del govern de la ciutat a
partir del dia 11 de juny.
• Estic molt satisfet d’haver estat l’alcalde
de la nostra ciutat durant 24 anys. Amb
la vostra confiança, suport i col·laboració
hem transformat i modernitzat, durant
aquest temps, el nostre Balaguer.
• Continuaré treballant per vosaltres com
a regidor durant els propers 4 anys. Em
poso, per tant, una vegada més a la vostra
disposició des d’ara mateix.
Cordialment,
Miquel Aguilà i Barril
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Trobada de la Lleva del Biberó-41 per retre
homenatge als caiguts al Front del Segre
La Trobada es celebrarà aquest diumenge 29 de
maig a la població de Camarasa

Trobada de la Lleva del Biberó a Camarasa

Un any més l’Agrupació
de Supervivents de la Lleva
del Biberó-41 organitzen la
trobada per retre homenatge
als qui van morir al Front del
Segre.
El programa previst pel
proper 29 de maig,
començarà a les 11 del matí
amb la concentració al
cementiri de Camarasa, on
es farà l’ofrena floral a la
tomba.
A les 12,30 hores es
celebrarà la Missa a càrrec
de Mossèn Marià, de la
parròquia de Camarasa, i
Mossèn Josep Llauradó,
canonge honorari de la
catedral de Barcelona.

Veïns de la Noguera Alta visiten el
Merengue i el poblat íber de Monteró
El passat 8 de maig un
grup de 20 persones de la
Noguera alta van realitzar una
excursió que combina el senderisme i la història. Van començar visitant “El Merengue” que és el nom que des
del 1938 rebé el tossal on se
situà una forta posició defensiva testimoni de durs enfrontaments bèl·lics entre els
exèrcits franquista i republicà.
Després es van dirigir a les
Sitges, al cim del Monteró i
al poblat Iber del Monteró.

Visita al Merengue

Veïns de Castelló de Farfanya
visiten el Baix Maestrat, el
Montsià i el Baix Ebre

Soritda dels veïns de Castelló de Farfanya

Organitzada per
l’Associació de Dones
de Castelló, la sortida
s’organitza cada any
en un indret diferent
L’Associació de Dones de Castelló de
Farfanya va efectuar el
passat diumenge 15 de
maig la seva excursió
anual amb un notable èxit
en la participació de veïns del municipi.
Enguany, la ruta escollida va ser per les comarques del Baix Maestrat a
Castelló de la Plana, pel
Montsià i el Baix Ebre, al
sud de Tarragona, on els
assistents van poder gau-

dir de diferents paratges
marins i van poder contemplar, a grans trets,
l’elaboració d’una bota
per part de l’últim boter
artesà de la comunitat valenciana, així com un petit museu fet d’antigues
botes, però amb noves
utilitats.
La sortida dels veïns
de Castelló de Farfanya va
acabar amb un bon dinar
a Sant Carles de la Ràpita,
seguit d’una sessió de
ball, que va servir per
posar el punt i final a una
jornada cultural i festiva
que estava organitzada
per l’Associació de Dones
de Castelló de Farfanya,
com venen fent any rera
any, per als veïns del
poble.
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L’Arxiu obre les portes per mostrar els
pergamins restaurats recentment
Entre aquests
documents hi ha el
pergamí de concessió
del mercat setmanal
dels dissabtes
El passat diumenge
l’Arxiu Comarcal de la Noguera va fer una mostra
guiada dels documents
que conserva que estan
relacionats amb els orígens i la història del mercat de Balaguer.
Entre els documents
que es van exhibir, destaca
el pergamí que Pere I va
atorgar a Balaguer el 16 de
setembre de 1211, pel qual
concedia el privilegi de
celebrar perpètuament el
mercat de dissabte.
També es va aprofitar
l’ocasió per mostrar i
explicar altres documents

Agraïment a Robert Cuellas

Jornada de portes obertes

que contenen notícies
relatives al mercat, com és
el Llibre de Privilegis del
segle XIV, el Llibre de
Tarifes del 1620 o el Llibre
Verd i, així mateix, es va
presentar un audiovisual
amb imatges de mercat al
llarg del segle XX.
Per commemorar els
800 anys de mercat, a tots

els visitants se’ls va
obsequiar amb una
reproducció del pergamí
del 1211 que l’Arxiu
Comarcal ha editat amb
motiu d’aquest aniversari.
Aprofitant la jornada de
portes obertes que va
organitzar l’arxiu comarcal
per tal de mostrar a tothom
que ho desitgés el pergamí
restaurat que atorgava la
celebració del mercat
setmanal i una fira a l’agost
de vuit dies, ara fa 800 anys
i altres pergamins i
documents històrics molt
importants de la ciutat de
Balaguer, l’alcalde Miquel
Aguilà i la directora de
l’arxiu, Maite Pedrol varen
voler agrair públicament al
traductor del pergamí, en
Robert Cuellas, un jove
balaguerí, la seva tasca en
pro de la ciutat, en un acte
tant important.

El primer diumenge de juny
es celebra l’Aplec a l’ermita
de Sant Llubí, a Millà
Com és tradició el
primer diumenge del
mes de juny es durà a
terme l’aplec a l’ermita
de Sant Llubí (Millà Àger).
La gent més gran de
l’entorn recorda que
sempre s’ha realitzat
aquest aplec. Durant el
segle passat, quan els
pobles de Millà i els
Masos de Millà estaven
habitats per nombrosos
veïns,
sortien
en
processó fins a l’ermita
per rendir devoció al
Sant.
Actualment, tot i que
en aquests pobles hi
viuen poques famílies,
per l’aplec de Sant Llubí
s’hi reuneix molta gent
filla de la Vall i de la resta
de la comarca.

Ermita de Sant Llubí

En aquest aplec
centenari hi
participen els veïns
de Millà i els Masos
de Millà
Hi estan convidats
tots aquells que vulguin
passar un matí de
diumenge entretingut
envoltats del bonic
entorn del Montsec.
Durant tot el matí es
donarà coca i vi a tots els
assistents.
També hi haurà el joc
dels tarrons, i el sorteig
d’un pernil. A les 12 es
realitzarà una missa en
honor al Sant; a l’acabar
s’obsequiarà amb un
panet als assistents.
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Lliuren els premis del concurs de dibuix
i auques dels 800 anys de mercat
El Jurat va destacar la qualitat i la participació
dels joves escolars dels diferents centres

El passat dimarts 17 de
maig, l’alcalde de Balaguer,
Miquel Aguilà i el director del
Servei Educatiu de la Noguera, Joan Arjona, varen lliurar
els premis corresponents al
concurs de dibuix i d’auques
escolars, organitzats en motiu de la commemoració
dels 800 anys de mercat a
Balaguer.
El jurat vol agrair
especialment l’interès
demostrat pels participants
i tutors, que sens dubte es
veu reflectit en la qualitat de
les obres, tant dels dibuixos
dels més petits com en les
auques dels més grans.

Premiats al Concurs de dibuix i auques

Visita nocturna al Museu amb un
concert a càrrec de Rosich-Rosanes Duo
El Museu de la Noguera
celebrà el passat 14 de maig
la «Nit Europea dels Museus» un esdeveniment en
el que la majoria dels museus europeus obren les seves portes de nit i fan diverses activitats.
A Balaguer els actes van
consistir en una visita
guiada a les instal·lacions
museístiques on, a més de
les sales d’exposicions, es
van poder veure la
biblioteca, les sales de
treballs, els magatzems i els
laboratoris del Museu de la
Noguera.
Posteriorment, a la sala
permanent del museu un

Rosich-Rosanes Duo va oferir un concert

concert de Rosich-Rosanes
Duo, conjunt de traverso i
tiorba, flauta i guitarra
format per Isidor Rosich i

Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes

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

Àlex Rosanes que des de fa
onze anys formen una
agrupació estable de
guitarra i flauta travessera.

350 persones participen a la
Bufada d’espelmes del Centre
d’Esplai Santa Maria

Un moment de l’acte al Teatre

Els actes es van fer al
Teatre Municipal per
commemorar el 20
aniversari del Centre
d’Esplai de Balaguer
Prop de 350 persones
van gaudir el passat 7 de
maig, de l’espectacle
«Bufada d’Espelmes»
que el Centre d’Esplai
Santa Maria de Balaguer
va organitzar al Teatre
Municipal de Balaguer
per commemorar els
seus 20 anys d’existència.
La jornada va començar
amb els parlaments de
benvinguda; del director
de l’entitat, el Jaume
Pujol, el president de la
Fundació d’Esplais Santa
Maria de Núria, Eloi
Villalta i l’alcalde de
Balaguer, Miquel Aguilà.
Tot seguit es va presentar
en societat la nova pàgina

web de l’entitat, la
samarreta de l’aniversari,
el CD d’himnes de
colònies i el llibre i el DVD
dels 20 anys. A més a més
es va aprofitar la jornada
per homenatjar els
monitors i exmonitors
que han estat més de 10
anys a l’entitat i tots els
cuiners i cuineres que han
passat per les colònies
d’estiu.
A
continuació
començà l’espectacle
amb
actuacions
protagonitzades per
infants, adolescents,
monitors i exmonitors.
Es van poder veure
diverses actuacions
musicals, gag’s d’humor,
etc. L’espectacle va acabar
amb totes les persones,
que han format part d’una
manera o altra en aquesta
entitat, a sobre l’escenari
cantant la cançó «Que
tinguem sort» de Lluís
Llach.

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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El Monestir de les Avellanes acull les II
Jornades Històriques del Monestir

Balaguer celebrarà el 578è
aniversari de la mort del
Comte Jaume d’Urgell
El proper diumenge 5
de juny amb una
Ofrena Floral al
monument de Jaume
d’Urgell

Monestir de les Avellanes

Les jornades d’Història del Monestir de les
Avellanes es celebraran els propers 4 i 5 de juliol al
mateix Monestir, amb especialistes internacionals
Els dies 4 i 5 de juliol de
2011 el Monestir de les
Avellanes acollirà la segona
edició de les Jornades
d’Història del Monestir de
les Avellanes, una reunió
científica que reunirà
especialistes internacionals
en la investigació del
monacat femení a Europa
durant l’Edat Mitjana.
S’ha cregut interessant

aprofundir en aquesta
temàtica perquè en la
història religiosa de l’Europa
medieval el tema del
monacat femení ha estat
descuidat durant molt de
temps, eclipsat per l’interès
general de les comunitats
religioses masculines.
Malgrat això, es tracta d’un
tema de rellevància per a
ampliar
els
nostres

coneixements, tant per
conèixer l’aspecte particular
de la vida religiosa femenina,
com també per entendre la
vida de la dona en l’edat
mitjana.
En aquestes II Jornades
d’Història s’ha sumat a la
direcció
científica
encapçalada pel Dr. Flocel
Sabaté (Universitat de
Lleida), la Dra. Karen Stöber
(Aberystwyth University) i la
professora Janet Burton
(University of Wales), fet que
ha donat un caire més
internacional a les II
Jornades dins el monestir
de les Avellanes.

El proper diumenge 5
de juny, Acció Cultural
Jaume
d’Urgell
commemorarà el 578è
aniversari de la mort del
Comte Jaume d’Urgell,
amb la celebració d’una
Missa a l’església de Sant
Domènec de Balaguer,
amb l’actuació de l’Orfeó
Balaguerí, a partir de les
11 del matí, i l’Ofrena

Floral al monument de
Jaume d’Urgell, a partir de
les 12,30 hores.
Els actes commemoratius començaran el
divendres 3 de juny, a
partir de les 20,30 hores a
la Sala d’Actes del Consell
Comarcal de la Noguera,
amb una conferència
sobre “Jaume d’Urgell i
els nobles del seu temps”
a càrrec de Francesc
Rodríguez
Bernal,
historiador i professor de
la Universitat de Lleida.
Col·laboren en aquest
acte, el Consell Comarcal
de
la
Noguera,
l’Ajuntament de Balaguer
i l’IEI.

Monument a Jaume d’Urgell
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El C.F. Balaguer salva la categoria
després de vèncer 1-3 a Castelldefels
FUTBOL >> Els
balaguerins jugaran una
nova temporada a la
Tercera Divisió Catalana
després d’assolir la
permanència
08/05/2011

BALAGUER
MONTANYESA

0
23//

15/05/2011

CASTELLDEFELS 1
BALAGUER
3

Classificació
Tercera Divisió

Golejadors del
C.F. Balaguer

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

1. Adrià Fernandez14
2. Genís .................. 7
3. Benet .................. 5
4. Figuerola ............ 3
5. Dago ................... 2
6. Figueres ............. 2
7. Padrones ............ 1
8. Ciruela ................ 1
9. Pons ................... 1
10. Cesar ................ 1
11. Tenorio ............. 1
12. Giribet ............... 1

73
67
67
65
64
61
58
55
53
52
49
47
47
45
43
41
41
41
29
27

Adrià Fernández, màxim golejador de l’equip

El Balaguer va aconseguir una importantíssima
victòria
davant
el
Castelldefels, que acompanyat dels empats del
Masnou, Palamós i Vilanova
en els seus respectius enfrontaments, van donar la

C.F. Balaguer

permanència matemàtica
als balaguerins, en la darrera jornada de lliga, disputada el passat diumenge 15 de
maig.
Els balaguerins, amb
aquesta victòria segellaven
una temporada més a la di-

visió de bronze, de la mà del
tècnic Lluís Elcacho, que
mostrava la seva satisfacció
pel treball fet pels seus homes en aquest darrer partit,
i en una temporada molt irregular, en la que els balaguerins han estat bona part
en zona de descens.
Premià, Ascó i Palamós
son els tres equips que descendeixen a Primera Catalana, mentre que Vilanova i
Palamós hauran d’esperar a
que s’acabin els play-off
d’ascens a Segona B, per
saber on jugaran la temporada 2011-2012.
En el cas de que només
un dels equips catalans pugin a Segona B, seria el
Masnou el que salvaria la categoria, mentre que si en són

dos, també ho faria el
Vilanova. En el cas de que
cap dels equips aconsegueixi l’ascens, tant Masnou com
Vilanova hauran de jugar a
la Primera Catalana.
D’altra banda, la
Gramanet i el Santboià han
confirmat el seu descens de
Segona B a Tercera, i ara s’està a l’espera del que decideixi la Federació Espanyola de
Futbol, respecte al possible
descens del Lleida a Tercera,
i del possible ascens del
Tàrrega, també a Tercera,
que podria fer que la propera temporada, hi hagués, per
primera vegada a la història,
tres equips lleidatans a la
categoria. En pocs dies, tots
aquests interrogants s’aniran resolent.

Amb una victòria
al
camp
del
Castelldefels en el
darrer partit de la
temporada, l’equip
entrenat per Lluís
Elcacho va assegurarse la permanència a la
Tercera
Divisió
Catalana, ja que tant el
Masnou, Vilanova i
Palamós, que estaven
empatats a punts amb
el Balaguer, no van
conseguir superar als
seus rivals.

Lluís Elcacho
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El ciclista Ivan Oulego guanya la prova
de descens de BTT de Tartareu
La segona prova de la
Copa Catalana Internacional
de descens en BTT s’ha celebrat a Tartareu, que ha ofert
un bon espectacle en un recorregut molt tècnic i exigent.
Ivan
Oulego
ha
consolidat el liderat després
d’un triomf de prestigi,
entrant amb un marge de
més de sis segons respecte
als seus rivals, Xavier
Raventós, corredor de la
categoria sub23, i Pol
Romero.
En categoria femenina,
Mireia Boscà va guanyar
amb més de mig minut de
marge sobre Carla Adalid i
més de dos minuts sobre
Anna Gutiérrez.
La prova ha comptat
amb una participació d’uns
200 participants, que han

I Campus de futbol “Robert
Martínez”, a la Val d’Aran

BTT >> Mireia Boscà va imposar-se en la categoria
femenina, per davant de Carla Adalid

Presentació del Campus

Competició a Tartareu

competit en un circuit que
presentava trams molt llargs
de roca i pedra solta que ha
dificultat el pilotatge dels
riders, així com un sòl molt

sec que ha convertit el
descens en una dura
competició. La propera
prova es celebrarà a finals
de juny a Port Ainé.

FUTBOL >> La Junta
del Club Futbol Balaguer
va presentar la passada
setmana, la celebració del
primer Campus de Futbol
i
anglès
“Robert
Martínez”, que es celebrarà a la Val d’Aran des del
26 de juny al 3 de juliol.

El campus de futbol
acull nens i nenes d’edats
compreses entre els 6 i els
16 anys, i tots els interessats poden inscriure’s a
les oficines del Club Futbol Balaguer, que estan
ubicades al costat del
camp de futbol.
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Bon paper dels nedadors balaguerins
al campionat de Catalunya màster
Aquest passat cap de
setmana s’ha celebrat el
campionat de Catalunya
Màster a les instal·lacions
del Club Natació Sant
Andreu de Barcelona, amb
la participació de 5 nedadors
del CEN Balaguer amb uns
resultats magnífics, un total
de 10 medalles (3 d’or, 4 d’argent i 3 de bronze).
Destaquem en categoria
masculina +25 a l’Albert
Barri amb la medalla
d’argent en els 200 esquena
i bronze en els 400 lliures i
200 estils, en categoria +30
en
Gerard
Nadal
aconseguint un bronze en
els 400 estils i en premàster
en Marc Auberni dos
medalles d’or en 100 i 200
papallona i argent en els 400
estils.
En categoria femenina

Èxit del Primer Campionat
d’Inercia de Balaguer

NATACIÓ >>Els balaguerins van aconseguir un total
de 10 medalles, 3 d’or, 4 d’argent i 3 de bronze

Un dels participants al campionat

INÈRCIA > El passat diu-

Nedadors balaguerins

+45 tenim a l’Imma Torné
aconseguint la medalla d’or
en els 200 papallona i dos
d’argent en els 100 papallona

i 200 metres esquena i en
+25 tenim a la Helena Garcia
quarta de Catalunya en els
100 metres lliures.

menge 15 de maig,
Balaguer va acollir el primer campionat d’Inèrcia,
amb la participació d’una
vintena d’esportistes federats que van deixar-se
anar des del carrer Serra
Vicenta fins a la Plaça del

Mercadal, en les dues categories, pesat i lleuger.
La prova esportiva va
portar molt públic encuriosit per la novetat
d’aquest esport, que cada
cop te més adeptes arreu
de les poblacions de
Catalunya.
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La Marxa cicloturista Montsec-Montsec
aconsegueix reunir 540 ciclistes
CICLISME>> Els participants majoritàriament era
de Catalunya i Aragó, tot i que també n’hi havia del
País Basc, Navarra, València i Sevilla

540 ciclistes a la marxa cicloturista Montsec-Montsec

La tercera edició de la
Marxa
Cicloturista
Montsec-Montsec, que
s’ha celebrat aquest passat dissabte 21 de maig a
Balaguer, i organitzada
pels membres del Club Ciclista Balaguer, ha estat un
èxit de participació i organització, doncs ha comptat amb una participació de
540 participants d’arreu de
Catalunya, Aragó i zones
com País Basc, Navarra,
València i Sevilla.
Així doncs, l’event
esportiu a la ciutat de
Balaguer es consolida i rep
un fort creixement i
consolidació com una de
les principals marxes de
cicloturisme a Catalunya.
Així mateix, ha tingut
l’orgull de poder tenir entre

El ciclista professional Sergi Escobar hi va ser present

els participants a la
presidenta de la Federació
Catalana de Ciclisme,
Carme Mas, així com al
Sergi Escobar, ciclista
professional lleidatà i
medallista olímpic.
La procedència dels
participants a la Marxa
Cicloturista MontsecMontsec, han estat
majoritariament,
de
Catalunya i Aragó, però
també n’hi havia de
províncies del País Basc i

Navarra, Madrid, Sevilla o
València.
Els
organitzadors
agraeixen el suport que les
institucions, patrocinadors, i voluntaris realitzen
per dur a terme un event
esportiu a la ciutat que
cada cop és més coneguda
per la pràctica del cicloturisme i pel repte esportiu
que representa superar el
repte del recorregut de la
marxa per les carreteres de
la comarca de la Noguera.
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Un total de 800 alumnes hauran
participat en les Diades Olímpiques
La de primària es va celebrar el passat divendres 13
de maig, i la de secundària es celebra aquest
divendres 27 de maig a les instal·lacions municipals

Tennis taula a la Diada Olímpica

El passat divendres 13
de maig es va celebrar a
Balaguer, la 8a edició de la
Diada Olímpica adreçada
als alumnes de primària, en
la que van participar diversos centres educatius de la
capital de la Noguera, com
l’escola Àngel Guimerà, el
col·legi Nostra Senyora del
Carme, l’escola La Noguera
i l’escola Gaspar de Portolà,
i amb l’absència de l’ Escola Pia que no va poder assistir per coincidència amb
activitats lectives.
En total més de 300 joves alumnes balaguerins
participants van ocupar la
pràctica totalitat de les
instal·lacions esportives
municipals amb la pràctica
de diferents esports convencionals com bàsquet,

El bàsquet també hi va ser present a la Diada Olímpica

futbol i futbol sala, entre
d’altres.
Per aquest divendres 27
de maig, està prevista la
celebració de la mateixa
diada per als alumnes de
secundària, en la que hi
participaran tots els centres
d’ensenyament secundari
de Balaguer, com els
Instituts Ciutat de Balaguer
i Almatà, el col·legi Nostra
Senyora del Carme i l’Escola
Pia i convidant també a
l’Institut de Secundària de

Bellcaire d’Urgell; i en la que
es preveu que més de 500
escolars practiquin esports
en les diferents instal·lacions i també a l’aire lliure.
Aquestes
diades
esportives promouen, a més
de la pràctica de l’esport
entre els més joves, tasca
important, també fomenta
les relacions i la convivència
entre els alumnes dels
diferents centres educatius
de la capital de la Noguera,
per coneixer-se entre ells.

O P I N I Ó

<< 19

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.

Gràcies

El canvi d’ERC a Balaguer

Josep Ma Roigé, Candidat de CiU a l’Alcaldia de Balaguer
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Secció local d’ERC de Balaguer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tot just acabada la jornada
electoral del dia 22 de maig, ahir,
i encara amb les emocions a flor
de pell m’adono que el proper
Groc ja deu estar gairebé enllestit
-apunt per anar a impremta- . He
de córrer, doncs, per a fer aquest
escrit i enviar-lo si vull que arribi
als lectors aquesta mateix
setmana.
No em cal pensar massa el
missatge a transmetre. No pot
ser cap altre que l’agraïment a
totes les ciutadanes i ciutadans
de Balaguer pel seu comportament en la jornada electoral.
Gràcies per haver anat a
votar, un 64,38% de participació és una bona dada.

Gràcies per haver-ho fet
amb tota calma i
tranquil·litat, sense cap
tipus d’incident.
Gràcies, en nom propi i
de tot l’equip de Convergència i Unió, per haver-nos
fet confiança i ser així la
força política més votada.
Ara toca, als partits
polítics que han obtingut
representació
a
l’Ajuntament, administrar
aquest resultat per tal que
el proper 11 de juny es
constitueixi el nou govern
municipal. Però això ja són
figues d’un altre paner.
Moltes gràcies a tots.

Gràcies pel vostre suport
Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds a Balaguer
----------------------------------------------------------------------------------------------------

El
grup
municipal
d’Iniciativa per Catalunya Verds
vol agrair públicament el suport
que la nostra candidatura ha
rebut en aquestes eleccions del
passat diumenge dia 22 de maig
per part de molts de vosaltres,
balaguerins i balaguerines.
Hem pogut mantenir la
presència al consistori de la
ciutat amb un regidor, que era
l’objectiu més realista que ens
havíem marcat, sabedors de la
dificultat de mantenir el dos que
teníem fins ara per moltes
circumstàncies.
Els
electors
mai
s’equivoquen doncs és la seva
voluntat la que es manifesta
amb el vot i els resultats són
els que són. Felicitem
sincerament a l’equip de CiU
que ha estat el clar guanyador
dels comicis i que ha sabut
canalitzar les ganes d’un canvi
al govern de la ciutat cap a la
seva formació. Temps hi haurà
per manifestar les diferències
ideològiques en el dia a dia de
la feina al municipi. Ja ho varem
dir fa unes setmanes, canviar
no fa polls, els canvis en
democràcia són saludables pel
sistema, i esperem que aquest

també ho sigui per Balaguer.
Des del nostre grup
municipal vetllarem perquè
l’acció política municipal
tinguin el seu eix central en
les persones i perquè les
dificultats econòmiques no
siguin una excusa per retallar
serveis de forma indiscriminada i sense coneixement
com s’està plantejant en
l’àmbit de la sanitat o
l’ensenyament des de la
Generalitat. Procurarem
que tothom tingui dret a tots
els serveis que es presten
des de l’Ajuntament,
independentment de la seva
situació econòmica.
Treballarem com ho
hem fet fins ara, amb
serietat i honestedat fent un
bon ús de les eines polítiques des del lloc a l’oposició
que continuem tenint al
consistori, amb diàleg i
consens pel bé de tots i totes,
i del conjunt de la ciutat.
De nou, moltes gràcies
a tots els balaguerins i
balaguerines, pel vostre
suport,
procurarem
correspondre a la vostra
confiança.

El dia 22 de maig,
Balaguer ha viscut un cop més,
la festa de la democràcia. Des
d’aquestes línies la Secció
Local d’ERC de Balaguer i el
seu cap de llista en Jaume
Canal us vol agrair a tots el
ciutadans i ciutadanes de
Balaguer la vostra participació
a les eleccions municipals i de
forma molt especial als qui
mitjançant el vostre vot, ens
heu donat confiança i ens
permeteu tenir un paper
important dins del consistori
de Balaguer. El nostre
compromís és traslladar les
vostres il·lusions i també
inquietuds a l’Ajuntament per
aconseguir una ciutat millor.
També volem agrair a la
resta de grups polítics, als que

han guanyat i als que no ho han
fet. Tots treballen i han
treballat, per la millora de
Balaguer.
És veritat que el sistema
polític actual té defectes i es
pot millorar i per tant, cal ferho. Per això, els polítics amb
responsabilitats, han d’escoltar
als qui no en confien, saber el
per què i buscar solucions.
Governar no és un joc o un
divertiment; consisteix en
gestionar amb eficàcia i
eficiència, els interessos dels
qui t’han donat confiança. El
poble avalua i finalment posa
nota; agradi o no agradi.
Els ciutadans han
expressat a les urnes
clarament el seu desig de
canvi. Un canvi de persones

Comiat
Felipe Serrano, Regidor de
l’Ajuntament de Balaguer
-----------------------------------------------------------

Deixeu-me que us adreci quatre
paraules per acomiadar-me com a
regidor a l’Ajuntament de Balaguer.
En primer lloc, vull agrair la
confiança i suport que he rebut de
moltes persones de Balaguer al llarg
d’aquests quatre anys de dedicació a la
institució munici-pal. Gràcies a vosaltres
he pogut executar la meva
responsabilitat municipal, amb encerts
i desen-certs, seguint els meus ideals,
la meva forma d’entendre aquesta ciutat
i allò que des de l’Ajunta-ment pensava
s’havia de fer i oferir en benefici de tots
els ciutadans de Balaguer.
D’altra banda, vull dir-vos què,
malgrat les discrepàncies polítiques,
considero que aquesta experiència ha
estat força enriqui-dora. Durant aquest
període he tingut l’oportunitat de
conèixer i compartir estones amb veïns,
entitats socials, que treballen i
s’esforcen per fer un Balaguer millor. A
tots ells, moltes gràcies!
Malgrat no continuar com a regidor,
tinc el mateix compro-mís i il·lusió de
treballar per la nostra ciutat, i per tant,
resto a la vostra disposició per tot allò
en què us pugui ser d’utilitat.
Gràcies!!

amb noves idees i forces
renovades. Un canvi real que
ajudi a superar la crisi que
afecta a nivell global, a la
nostra nació catalana i d’una
manera particular, als
ciutadans i ciutadanes de
Balaguer.
El nostre programa
expressa i ha expressat d’una
manera inequívoca la
necessitat d’aquest canvi. El
canvi que cal a la ciutat de
Balaguer perquè com vam dir,
torni a lluir i torni a ser
capdavantera de les terres de
ponent.
Perquè sempre hi som i
volem ser-hi, els nostre
compromís és i serà amb la
nostra ciutat de Balaguer, al
servei dels seus ciutadans i
ciutadanes i també amb la
nostra pàtria Catalunya en la
defensa de la seva identitat i
llibertats últimament tant
amenaçades.
-------------------------------------------------

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
Somnis eixerits,
passadissos llargs
i un moment estrany
repetit moltes vegades
capgirant les coses,
acomodatici,
pròdig de fets eufòrics,
deixava passar el temps estoicament
entre encerts i desencerts,
levitant com fan els sants,
meitat d’aquí, meitat d’allà,
sense un bri de re,
només posats eixerits.
Com més passa,
passo més de moltes coses,
de les que mai en passava
i ara en passo alegrement.
Moltes altres,
em fan l’efecte al revés.
La feina només és feina,
les persones són molt més
i el diner només diner.
Algú n’amuntega tant,
que és això l’únic que té.
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La Transsegre cobrarà 10 euros per
tripulant, per fer front a la despesa
L’Organització agraeix la col·laboració d’empreses,
institucions i participants amb la Transsegre

Transsegre

Des de L’Organització
de la Transsegre volen donar les gràcies a tots els col·laboradors que amb les seves aportacions desinteressades o amb la seva publicitat han fet possible aquesta festa any rere any. També
volen agrair a totes les institucions (Ajuntament, Diputació i d’altres...) que amb
la seva implicació suporten
una part del pressupost, tot
i que no és suficient.
Per tant, aquest any han
de demanar la col·laboració
de 10 e per tripulant amb
la finalitat de que entre tots
es pugui tirar la festa endavant.

Jaume Foix, del Club Escacs Vallfogona
5è al Campionat de Catalunya sub-8
El passat 14 i 15 de maig
es va dur a terme el campionat d’escacs sub8 de
Catalunya. El club d’escacs
Vallfogona va presentar el
jugador Jaume Foix, un dels
més petits de la cantera del
club, el qual va fer un gran
campionat tot i jugar amb
nens/es més grans, ja que el
Jaume tant sols té 6 anys.
Va finalitzar el campionat 5è
de la classificació general,
amb 5 punts de 6 possibles,
empatant amb els 4 primers.

Jaume Foix

La hermandad Rociera
organitza una romeria fins al
terme de Castelló de Farfanya

Un moment de la Romeria

El passat diumenge
va tenir lloc a la ciutat de
Balaguer i organitzat per
la Hermandad Rociera de
la Noguera, la cinquena
romeria portant la verge
del Rocío des de
Balaguer fins una torre
situada al terme de
Castelló de Farfanya amb
gran èxit de participació.
La festa va començar
a les 11 del matí amb la
concentració de tots els
assistents al barri del
Firal per dirigir-se cap a
la finca on es duia a terme
la festa.
Abans d’arribar-hi,
van fer el camí portant la
Verge com és costum a
Andalusia i en arribar a
lloc el coro “Fusión de
raíces” de Balaguer va
cantar la Salve davant la

Unes dues-centes
persones van
participar a la
romeria des del firal
fins a Castelló
imatge de la verge del
Rocío i desprès va
començar la festa
pròpiament dita amb
actuacions de diferents
grups.
En aquesta festa
també hi varen participar
membres de l’Associació
dels Amics dels Cavalls
de la Noguera que varen
aportar el seu granet de
sorra fent el camí a cavall.
El proper 4 de juny
tindrà lloc la “Fiesta
Rociera” a Balaguer.

O C I

L’oficina Jove amplia el seu horari en
el període d’examens dels joves
L’Oficina Jove de la
Noguera ampliarà el seu
horari d’obertura en època
d’exàmens per tal que els
joves de la comarca puguin
fer ús de les instal·lacions
per a preparar-se els
exàmens de final de curs i
les proves d’accés a la
universitat.
A partir del passat dilluns
23 de maig i fins al dijous 9
de juny l’Oficina Jove obrirà
de les 22.00 h a la 1.00 h de
dilluns a dijous.
Amb aquest nou servei,
l’Oficina Jove de Balaguer i
la Noguera pretén facilitar
l’accés a la formació, donant
resposta a una de les
necessitats que els joves
havien manifestat en
diferents ocasions, que era
disposar d’un espai on
poder preparar els exàmens.

<< 21

L’Hospital Jaume d’Urgell
celebra la Feria de Abril

L’oficina estarà oberta des de les 10 de la nit a la 1
de la matinada, des del passat dilluns 23 de maig i
fins el proper dijous 9 de juny

Feria d’abril a l’Hospital Jaume d’Urgell

El dia 6 de Maig l’hospital Jaume d’Urgell de
Balaguer va celebrar la
feria de abril amb l’actuació del coro rociero
“fusión de raíces”.
Al finalitzar l’actuació
van anar a les plantes a
cantar als pacients que no
Oficina Jove de la Noguera

havien pogut baixar.
Va ser una tarda plena
de rialles i alegria.
Els
pacients
i
professionals
de
l’Hospital
donen
l’agraïment al grup
«Fusión de raíces» per la
seva gran actuació.
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BREUS

Anuncis breus classificats
IMMOBLES
------------------------------------ES VEN xalet amb
parcel·la urbanitzada de
2.300 m2, amb tots els serveis. Excel·lent situació, i
a distància còmoda des
de Balaguer. De particular a particular. Raó:
679212459.
------------------------------------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.
------------------------------------VENC plaça de pàrking a
l’Avda. Països Catalans.
Raó: 973446011.
------------------------------------TRASPASSO pub a Balaguer, llicència discoteca.
Raó: 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.
------------------------------------ES VEN o es lloga local
ideal per restauració, al
c/ Escala de Balaguer.
110 m2. Raó: 600381763.
------------------------------------VENDA de pàrkings, c/
Sant Jaume (entrada per
la Banqueta) a partir de
7.000 e, al c/ Barcelona,
72 a partir de 9.000 e.
Raó: 676116396.
-------------------------------------

ES LLOGA apartament a la
Pineda (Salou), amb vistes
al mar, al costat de la platja, piscina, pàrking tancat,
a/a, totalment equipat. Per
setmanes i quinzenes.
Raó: 639330429.
-------------------------------------

TREBALL
------------------------------------ES DONEN classes d’anglès de primària i ESO.
Raó: 973445126.
------------------------------------ES PRECISA mecànic
d’automoció amb experiència. Interessats portar
C.V. a Balmotor, c/ Rafel
de Casanoves, 6 de
Balaguer. Tel: 973447705.
------------------------------------CHICA del país, se ofrece
para cuidar niños o gente
mayor. Horario a convenir.
Con experiencia. Razón:
638148552.
-------------------------------------

SE OFRECE mujer para
cuidar gente mayor. Con
título de infermeria y
mucha experiencia. Más
de 27 años trabajando en
Hospital. Telf: 667992411.
------------------------------------SE OFRECE hombre para
trabajar en granja de
cerdos, con experiencia
en más de cinco años. En
Balaguer o alrededores.
Con carnet y vehículo
propio. Telf: 649522798.
------------------------------------SE OFRECE chica para
trabajos de limpieza,
camarera, ayudante de
cocina y cuidar niños.
Telf: 642245698.
------------------------------------PROFESSORA nativa
dóna classes d’anglès:
repassos i classes de conversa en llengua anglesa,
per particulars i grups organitzats. Interessats trucar al: 650422582.
-------------------------------------

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.
------------------------------------TAROT ECONÓMICO,
pedir cita al teléfono
601207957. Absoluta
seriedad y discreción.
------------------------------------------------------------------------Per anuncis en aquesta
secció, adreceu-vos a les
nostres oficines al c/ Sant
Lluís, 36-38 altell de
Balaguer, al telèfon
973448272 o la nostra web:
www.revistagroc.com
------------------------------------------

D’acord amb els resultats obtinguts a les darreres eleccions municipals del 22 de maig de 2011, els 17 regidors que
conformen l’Ajuntament de Balaguer s’han distribuït de la següent forma: CiU (7), PSC (6), ERC (2), PP (1), ICV (1).
Creus que ERC facilitarà el canvi polític, atorgant aquesta vegada l’alcaldia a CiU?
SI

NO

NS/NC

Vota conectant amb www.cerclebalaguer.cat
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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
902 422242
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
--------------------------------------------------------------------------

Farmàcies

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

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.
CAMARASA
973420200

CASTELLÓ DE FARFANYA
ARASA PLA, G.

973428070

------------------------------------------------------------------LA SENTIU DE SIÓ
MONTSERRAT MIRATS

973424151

------------------------------------------------------------------LES AVELLANES
RÚBIES PRAT, NÚRIA

605010097

------------------------------------------------------------------MONTGAI
PERE SOLANS

973430110

------------------------------------------------------------------OS DE BALAGUER
RÚBIES PRAT, NÚRIA

973438136

------------------------------------------------------------------VALLFOGONA DE BALAGUER
AIGUABELLA ALENTA, G.973432151

De les 8 de la tarda del 26 de maig
a les 8 de la tarda del 2 de juny
SALA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 2 de juny
a les 8 de la tarda del 9 de juny
MARCH
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 9 de juny
a les 8 de la tarda del 16 de juny
ALDAVÓ

Pintura i Decoració

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

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

(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.

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

Farmàcies de torn de Balaguer

REHABILITACIÓ DE FAÇANES

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

973586466

------------------------------------------------------------------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)

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
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