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

------------------------------------------------El moviment popular del
15M continua resistint en la
seva lluita. Sembla que als
polítics no els fa gaire gràcia
que algú o alguns gosin
desestabilitzar la «calma» a la
qual ens ha sotmès el sistema
que ells ens han implantat. Un
sistema que tolera que un
mandatari de l’FMI s’allotgi en
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La importància
de l’esport
L’esport agafa un especial protagonisme quan arriba
el mes de juny, a la capital de la Noguera.
Un cop acabats els campionats de lliga dels equips
federats, arriba l’hora de les competicions amateurs, populars, i en les que dóna bo de veure com centenars dels
nostres joves dediquen els caps de setmana a la pràctica esportiva, de manera totalment voluntària i lúdica.
El passat cap de setmana més de cinc-cents nens i
nenes, nois i noies van participar en les 24 Hores de
Futbol Sala. Aquest cap de setmana, un nombre similar
d’esportistes participaran a les 24 Hores de Bàsquet.
Aquestes són, segurament les activitats esportives amb
més tradició entre els nostres esportistes, tot i que n’hi
ha d’altres, com la triatló que es celebrarà el proper cap
de setmana, que arriba a la tercera edició, però que ja
s’ha convertit en una de les millors de les de Catalunya,
tant en la de llarga distància com en la de muntanya. En
aquesta prova, centenars d’atletes d’arreu de Catalunya
es reuniran a Balaguer per participar en una de les proves esportives més dures del panorama esportiu.
A més, cal destacar la celebració, el proper 17 de juny
de la Nit de l’Esport. La festa dels esportistes balaguerins en la que es nominaran els millors de cada club i
associació en la darrera temporada.
En moments en que estem immersos en una profunda crisi econòmica, ens queda el cònsol de la bona
salut esportiva de la nostra ciutat, i dels nostres joves
esportistes.

una suite de més de 3000 euros
i que amb el seu status quo tot
és permès, o que els
eurodiputats espanyols viatgin
en business amb unes dietes
desorbitades, o que aquí l’únic
que preocupa el PP i el PSOE
és qui serà el nou hoste de la
Moncloa, obviant la crisi, l’atur,
les retallades, o que els
dirigents de la banca i de les
grans empreses, també
responsables de la situació, es
retirin amb indemnitzacions
astronòmiques, mentre que

algunes de les seves empreses
presenten EROs o concursos
de creditors, o que els sindicats
mirin cap a un altre costat o
que... El terme indignats,
encara el trobo light. La realitat
és molt més crua que per
generar només indignació.
Que no oblidin els polítics que
el poder prové del poble i si el
poble continua indignant-se
cada vegada més, què passarà
amb el poder? Per cert, avui,
realment els antisistema són
el de sempre?
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Amb la pista poliesportiva s’acaba la
zona d’oci del Molí de l’Esquerrà
Les tasques d’acabament de la pista multiesportiva
es produiran aquesta mateixa setmana

Nova pista multiesportiva

Actualment s’està acabant la pista multiesportiva
de la zona del Molí de l’Esquerrà.
Aquesta pista està integrada en el projecte d’arranjament i ajardinament de la
zona del pavelló on ja s’hi ha
plantat un centenar de xops
que donarà identitat al parc,
s’ha asfaltat la part d’accés
al pavelló, s’ha habilitat una
zona d’aparcament que donarà servei als diferents equipaments de la zona s’hi ha
instal·lat un parc lúdic i de
salut i ara s’està acabant la
pista que dotarà d’un nou
equipament esportiu a l’aire
lliure adreçat als joves.

El ple de l’Ajuntament escollirà el nou
alcalde, aquest dissabte 11 de juny
Aquest dissabte 11 de
juny, es celebrarà el Ple d’investidura de la nova legislatura, on els 17 regidors electes en les darreres eleccions
municipals del passat 22 de
maig, escolliran el nou alcalde i equip de govern que ha
de governar la ciutat durant
els propers quatre anys.
El candidat de Convergència i Unió, Josep Maria
Roigé serà l’escollit, com a
cap de la llista més votada a
Balaguer.

Ajuntament de Balaguer

Comencen les obres de
millora ambiental al marge
del Segre, a l’Horta d’Amunt

Millora ambiental a la vora del riu

Amb un pressupost de
250.000 euros,
finançats per la
Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre
La passada setmana,
l’alcalde de Balaguer, Miquel Aguilà acompanyat
pel regidor d’urbanisme
Francesc Ferrer van visitar les obres de millora
ambiental que s’han començat a la ribera del riu
Segre.
És el tram colindant
amb l’escullera de defensa davant possibles inundacions del riu, obra que
es va inaugurar el passat
mes de febrer i on preci-

sament, en Josep Puxeu,
va presentar aquest projecte que avui ja és tota
una realitat amb un pressupost d’execució d’uns
250.000 e i que bàsicament consisteix en la
reconstrucció de terraplens, sembra manual de
gespa, plantació d’arbres
ornamentals: xops, salzes, àlbers i altres espècies del territori.
Aquesta actuació
mediambiental, en la qual
el MARM inverteix
aquests 250.000 e i que
s’executa a través de la
CHE, té com objectiu
reduïr l’impacte paissatgístic del mur de
defensa contra avingudes
construït en aquesta
ciutat.
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Concert fi de curs de l’Orfeó Balaguerí,
en motiu del seu 90è aniversari
El Concert es celebrarà
el proper diumenge 19
de juny, a partir de les 9
del vespre a l’esglèsia
de Sant Domènec
El proper diumenge 19
de juny, a partir de les 9 del
vespre, i a l’Església de
Sant Domènec, l’Orfeó Balaguerí oferirà el concert de
fi de curs, en motiu del 90è
aniversari de l’entitat cultural de la capital de la Noguera.
El concert es repartirà
en dues parts. La primera
part estarà formada per les
peces Josué va conquerir
Jericó de Harm Josly; Deixeu-me volar també de
Harm Josly; Dalt del tren,
de Harm R.F. Ynera; Al cel
(Heav’n) de Harm Josly i
del mateix autor Ves-hi

Orfeó Balaguerí

Moisés. Continuarà la primera part amb Lorelei, popular alemanya de Friedich
Silcher; El til·ler de
Schubert; Cèlebre Barcarola de Offenbach i la sardana Maria de les trenes de
Josep Saderra.
La segona part del concert oferirà Balaguer, cel de
la terra ferma de Francesc

Amorós i Miquel Trilla;
Que tinguem sort de Lluís
Llach; Et deixaré el meu cor
de J.L. Armenteros, Jovenívola, popular catalana de
lluís Millet; La sardana de
la pàtria de Enric Morera i
Joan Llongueras; Aimat
Balaguer de Lluís Profitós
i Ricard Vilarasau i acabaran el concert amb el Cant
de la senyera de Joan
Maragall. La cèlebre Barcarola de Jacques Offenbach
serà complementada per
una coreografia feta per
l’Aula Municipal de Dansa
de Balaguer, mentre que la
sardana «Aimat Balaguer»
estrenada en el 75è aniversari de l’Orfeó Balaguerí,
serà ballada per la colla
balaguerina «Verge del Miracle».

Els alumnes de l’escola
Gaspar de Portolà visiten
l’Espluga de Francolí
L’Escola Gaspar de
Portolà de Balaguer va fer
una sortida el passat dia
20 de maig a l’Espluga de
Francolí.
Uns 69 alumnes de
Cicle Mitjà i acompanyats
per sis professors, La
Mary, l’Eva, el Roger, la
Victòria, la Montse i la
Mercè van visitar les
Coves de l’Espluga, les
setenes més llargues del
món formades en roca de
conglomerat, on van
descobrir l’evolució
humana des del Paleolític
fins l’actualitat a través de
recursos didàctics com
àudio visuals, dibuixos,
gràfics, diorames i les
explicacions d’un guia.
Els alumnes de
l’Escola Gaspar de Portolà
van seguir les activitats

Van visitar les coves,
el Museu de la vida
rural i la Fàbrica de
carquinyolis Cobo de
l’Espluga
amb la visita al Museu de
la Vida Rural on els
alumnes van descobrir els
treballs i les eines que
utilitzaven els nostres
avantpassats en la
pagesia, incidint en els
conreus mediterranis
com el blat, la vinya i
l’olivera.
També van poder fer
una visita a la Fàbrica de
Galetes Cobo, on s’hi
elaboren els tradicionals
carquinyolis de l’Espluga
de Francolí.

Visita a les Coves de l’Espluga
El concert es farà a l’interior de l’església de Sant Domènec
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Obertura de les piscines municipals
del Secà, el diumenge 12 de juny
D’altra banda, les piscines del Poliesportiu obriran
una setmana més tard, el 19 de juny

Piscines municipals del Secà

El proper diumenge 12
de juny començarà la temporada de les piscines municipals amb l’obertura a
partir de les 10,30 del matí,
de les piscines del barri del
Secà.
D’altra banda, les piscines
municipals
del
Poliesportiu no obriran fins
el diumenge 19 de juny, ja
que es necessita un període
d’adaptació per convertir la
piscina coberta en descoberta.
Les piscines, com cada
any, acolliran diferents cursets de natació i d’altres activitats durant els mesos
d’estiu.

Cloenda del primer grup de famílies
del programa Nereu del curs 2010-11
El passat dimecres 8 de
juny a la tarda, i a les piscines municipals del barri
del Secà, va tenir lloc l’acte de cloenda del primer
grup de famílies que han
participat al programa
NEREU curs 2010-11, que
tracta sobre activitat física.
A l’acte hi van assistir
el regidor d’esports, Juanjo
Tenorio, la regidora de sanitat, Montse Serra i l’alcalde de Balaguer, Miquel
Aguilà.

Ple total al Teatre de
Balaguer per veure la Mostra
de Dansa el passat 4 de juny

Mostra de Dansa

El temari d’enguany
girava entorn als
quatre elements de la
natura: aigua, foc,
aire i terra
Un any més, la companyia de Dansa Montse
Miret de Balaguer, va organitzar el passat dissabte 4 de juny una Mostra
de Dansa al Teatre de
Balaguer, a la qual hi van
participar més de 100 estudiants de dansa d’edats
compreses entre els 3 i
els 45 anys.
El tema de la Mostra
d’enguany van ser els
quatre elements de la natura: aigua, foc, aire i ter-

ra.
Com cada any, a les
acaballes del curs, l’Escola de Dansa de Balaguer
Montse Miret, organitza
aquesta Mostra on tant els
participants com els espectadors, gaudeixen
d’un espectacle visual de
dansa ple de vida, llum i
so.

Cloenda del Programa Nereu a Balaguer

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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Els indignats de la Noguera reunits
cada vespre a la Plaça de la Sardana
Durant els mercats del dissabte han recollit
signatures i han realitzat una enquesta

Parada informativa al mercat de Balaguer

El grup Indignats de la
Noguera es reuneix diàriament, des del passat diumenge 22 de maig, a la Pla-

ça de la Sardana de Balaguer
per reivindicar una democràcia real i una política honesta.

La protesta comença, a
les nou del vespre, amb una
cassolada, i tot seguit s’hi
celebra una assemblea oberta a tothom.
Els passats dissabtes 28
de maig van ser presents al
mercat setmanal per on van
informar als ciutadans dels
motius de la protesta i hi van
recollir centenars de signatures. El dissabte 4 de juny
van fer una petita enquesta
a la ciutadania per conéixer
la seva opinió sobre la situació político-econòmica actual.
D’altra banda, el grup va
manifestar que actuen
sempre com a moviment
pacífic, així doncs, es
desmarquen totalment de
qualsevol acte vandàlic que
s’hagi pogut realitzar en el
seu nom.

Tiurana celebra la Fira de la
mongeta i el bitxo

Inauguració de la 1a Fira de la Mongeta i el Bitxo

El vicepresident primer de la Diputació de
Lleida, Miquel Aguilà, va
presidit aquest diumenge
la inauguració de la primera edició de la Fira de la
Mongeta i el Bitxo de
Tiurana.
La fira es va iniciar

enguany
amb
15
expositors i es va arribar
a la xifra de 4.000 visitants
que esperaven els
organitzadors.
La intenció dels
organitzadors és la de
potenciar el turisme a la
zona.
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Cloenda del curs de monitors de lleure
a l’Oficina Jove de la Noguera
29 persones han participat en aquest curs de
monitors que està composat de teòrica i pràctica

Cloenda del curs

El dissabte 28 de maig va
tenir lloc la cloenda del curs
de monitor de lleure organitzat per l’Oficina Jove de la
Noguera-Balaguer, que ha
comptat amb un total de 29
persones inscrites, la majoria de la Noguera, però també de l’Urgell, el Segrià i el
Bages. La primera part del
curs ha constat de 100 hores teòriques. La segona part
del curs es desenvolupa
amb la realització de 150 hores de pràctiques i la confecció d’una memòria.
L’obtenció del títol
habilitarà els alumnes per
poder treballar en casals,
colònies, etc.

Àger celebrarà l’Aplec de la Mare de
Déu de Pedra el diumenge 12 de juny
La Vila d’Àger prepara pel
dia 12 de juny «Pasqua de
Pentecosta», l’aplec de la
Mare de Déu de Pedra, patrona de la Vall. A les 12 hores es
celebrarà la missa cantada,
amb els cants de l’himne i
salve de la Verge, amb lletra
d’Amèlia Claverol i música
l’Enric Sauret, fills d’Àger, i finalment el repartiment de panets. A les 14.00 h. i organitzat per l’Ajuntament, el dinar
popular a la Font que tancarà
aquesta diada de germanor.

Aplec de la mare de Deu de Pedra

Les Terres del Marquesat
visiten la població de la
Granadella a les Garrigues

Visita a La Granadella

L’historiador local
Francesc Xavier Martí
els va fer de guia
durant la visita a la
Granadella
El passat dissabte dia
21 de Maig, el grup de les
Terres del Marquesat van
desplaçar-se a
les
Garrigues
Altes,
concretament al poble de
la Granadella.
A primera hora els
esperava en Francesc
Xavier Martí, historiador
local i també el Batlle de
la localitat en Pere Miquel
Guiu el qual els va fer una
recepció a l’ajuntament i
un breu resum del poble

de la Granadella. Acte
seguit de la mà de
Francesc Xavier Martí es
van dirigir a l’ermita de
Sant Antoni Abat.
Seguidament i a poca
distancia es van endinsar
en
el
món
de
l’arqueologia en aquest
cas varen entrar a una
gravera subterrània.
De retorn a la població
i a les afores des del coll
de Bovera van divisar tota
la depressió de l’Ebre i la
serra del Montsant i
altres.
Després de dinar van
visitar l’església Santa
Maria de Gracia i el
Sindicat
Agrícola
construït a la tardor del
1920, actualment és un
museu, que cal visitar.

C O M A R C A <<

Gran retrobament a l’Aplec de l’ermita
del Remei a l’Ametlla del Montsec
El diumenge 29 de maig
es va celebrar a l’Ametlla del
Montsec l’Aplec de l’ermita
del Remei. Ja és el tercer any
consecutiu que se celebra
aquesta trobada, després de
molts anys de no fer-ho, on
tots els veïns recorren el trajecte a peu fins a l’ermita, un
recorregut de gairebé una
hora, vorejant l’embassament de Camarasa.
En el dinar de germanor,
fet al mateix poble, es commemora el 50è aniversari
corresponent al curs escolar
1960-1961, on era mestre Lluís
Garrofé, diada plena d’alegria, de bons records, de joia,
d’amistat…
Les distàncies i el passat
no foren cap mena
d’obstacle pel poder fer el
retrobament entre el mestre
i els alumnes.

Presentació d’un llibre sobre
Monclús, a Santa Linya

Els alumnes del curs 1960-61 es van retrobar amb el
seu mestre, Lluís Garrofé, després de 50 anys,
durant l’Aplec de l’ermita del Remei

Presentació del llibre a Santa Linya

El passat dissabte dia
28 de maig a les 7 de la
tarda a Santa Linya es va
presentar el llibre
«Monclús. Misteriós naixement i desaparició d’un
poble», coincidint amb
l’aplec de Sant Urbà.
Comptà amb la presència
Retrobament d’alumnes i el professor del curs 1960-61

de l’alcaldessa, M. Carme
Garrofé, l’autor, Joan
Rosell i el director de l’Institut
Geològic
de
Catalunya, Antoni Roca.
El diumenge dia 29 de
maig a les 11 del matí es
va realitzar una visita
guiada.
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Pere Prat, candidat a la presidència
del Consell Comarcal de la Noguera
Substituirà al republicà Vicent Font que ha presidit
l’ens comarcal durant els darrers quatre anys

Consell Comarcal

L’Alcalde de la baronia
de Rialb, Pere Prat,
president de Convergència
Democràtica de Catalunya a
la Noguera, és el principal
candidat a ocupar la
presidència del Consell
Comarcal de la Noguera,
després que la coalició
nacionalista CiU es
proclamés guanyadora a la
majoria de les poblacions de
la comarca, i hagi recuperat
la majoria de consellers a
l’ens comarcal. El nou
organisme quedarà format
per 10 consellers de CiU, 5
consellers d’Esquerra
Republicana i 4 del partit
socialista.

Trobada a Sant Llorenç de pares que
han adoptats nens i nenes xinesos
Aquest cap de setmana
de l’11 i 12 de juny, el Càmping de Sant Llorenç de
Montgai acollirà una trobada de pares que en els darrers anys han adoptat nens i
nenes xinesos.
Durant la trobada, que
l’any 2010 es va fer a Cambrils, s’espera l’assistència
d’un nombrós grup de famílies d’arreu de Catalunya que
passaran conjuntament el
cap de setmana.
Els primers ja arribaran
el divendres, mentre que els
altres poden fer-ho el dissabte o d’altres, només hi acudiran el diumenge.
Els organitzadors de la
trobada han preparat una
programació plena d’activitats lúdiques per a petits i
grans, juntament amb la direcció del càmping La Noguera, i que els serviran per
conèixer de ben a prop i gaudir durant aquests dies de la
bellesa espectacular de l’entorn d’aquesta població

La trobada es farà aquest cap de setmana, i
s’espera un nombrós grup de famílies vinguts
d’arreu de les comarques catalanes

La trobada es fa al Càmping La Noguera

noguerenca.
Projeccions cinematogràfiques, sessions fotogràfiques i un passeig en trenet

entre moltes altres activitats
són les que podran fer els
assistents a la trobada durant aquests dies.

La Càtedra d’Estudis versarà,
enguany, sobre les relacions
comercials medievals

Càtedra d’Estudis Medievals

El curs farà una
especial incidència
en la celebració dels
800 anys del mercat
setmanal de Balaguer
Durant aquesta setmana s’ha presentat el
XVI Curs d’estiu - Reunió
científica Comtat d’Urgell
«El Mercat. Un món de
contactes i intercanvis»
que es celebrarà els propers dies 6, 7 i 8 de juliol
al Consell Comarcal de la
Noguera, dirigit pel professor medievalista de la
UdL, Flocel Sabaté i la
Directora de l’Arxiu Comarcal de la Noguera,
Maite Pedrol.
Enguany, el curs versarà sobre el mercat me-

dieval, com el que Pere el
Catòlic va concedir a la
ciutat de Balaguer al 1211,
es va convertir en el catalitzador d’una societat dinàmica, de contactes i intercanvis. A través d’ell,
arriben productes, diners
i notícies de terres llunyanes, que es barregen amb
tot el que procedeix de
l’entorn més immediat,
generant una barreja que
enllaça una regió de dimensions proporcionals
a la puixança del nucli
urbà.
La vivacitat facilitarà el
desenvolupament d’uns
valors d’identitat urbana
i de teoria econòmica,
mentre que la necessària
regularització canalitza
els indicadors jurisdiccionals i el equilibri entre
poders.
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El Camp d’aprenentatge de la Noguera
al Seminari Arqueologia Ensenyament
Va presentar la ponència el director del camp
d’aprenentatge, Toni Bardavio i les mestres Rosa
Marsol de l’Alber i Montse Seuma de la ZER Montsec

Estudiants de la Noguera participants al projecte

El passat mes d’abril es
va celebrar al Museu d’Història de Catalunya el VIIIè
Seminari Arqueologia Ensenyament, que organitzen el
Centre d’Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria (CEPAP) de la Universitat Autònoma de
Barcelona, i l’esmentat museu.
En aquest seminari en
Toni Bardavio, director del
Camp d’Aprenentatge de la
Noguera, va presentar la ponència: «El territori com a
escola: les escoles rurals i el
patrimoni històric». El tema
d’aquesta ponència era explicar l’experiència del projecte “L’Escola adopta un
Monument”, que s’està portant a terme en vàries escoles de la nostra comarca,
coordinat pel Camp d’Apre-

L’escola L’Alber d’Albesa i la ZER el Montsec

nentatge. Aquest projecte
consisteix en que les escoles o ZER’s, «adopten» un
element del patrimoni històric proper i el treballen des
de l’escola, amb l’assessorament tècnic del professorat del Camp d’Aprenentatge.
En aquest cas la
ponència es va centrar en
l’experiència del curs passat,
en que una escola i una ZER
treballaven monuments de
l’època dels romans: l’escola
L’Alber, d’Albesa, la vil·la

romana del Romeral i la ZER
el Montsec (Àger, Tartareu,
les Avellanes, Os de
Balaguer i Gerb) la via
romana d’Àger. La novetat va
consistir en que un cop
realitzades les activitats, hi
va haver un intercanvi
d’informacions. Per explicar
com es va viure l’experiència
des de l’escola, van
participar també en la
ponència dues mestres: la
Rosa Marsol de l’escola
L’Alber i la Montse Seuma de
la ZER el Montsec.
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Homenatge al Comte Jaume d’Urgell
organitzat per Acció Cultural Balaguer
Va presidir l’acte, davant de l’estàtua, el president
del Consell Comarcal de la Noguera, Vicent Font

Un moment de l’acte

El passat diumenge, una
trentena de balaguerins van
participar als actes commemoratius de la mort del
Comte Jaume d’Urgell, organitzat per l’Associació Acció
Cultural de Balaguer.
L’acte va estar presidit pel
Consell Comarcal de la Noguera, Vicent Font, acompanyat de la regidora de l’Ajuntament de Balaguer, M. Àngels Missé i del representant
culutral de l’Alguer, el Dr.
Nicolino.
Tots ells van fer l’Ofrena
floral i van enhaltir la figura
del comte Jaume, i tot el seu
llegat per totes les nostres
terres.

Els centres escolars de Balaguer
celebren les festes de final de curs
Durant aquest mes de
juny, tots els centres escolars de Balaguer celebraran
la festa de final de curs, amb
diferents actes lúdics i culturals. Els més matiners són
els de la Llar d’Infants Els
Putxinel·lis, aquest dissabte
11 de juny, mentre que l’endemà, el 12 de juny, serà l’escola Àngel Guimerà qui farà
la seva festa al Teatre Municipal.
Tota la resta de centres
escolars faran la festa el dissabte 18 de juny.
Tots els centres, La Noguera, Gaspar de Portolà, Escola Pia, Nostra Senyora del
Carme i Llar d’Infants Patu-

Llar d’Infants Putxinel·lis

fet, celebraran la festa al mateix centre, mentre que l’Escola Montroig ho farà al pavelló del Molí de l’Esquerrà.

Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes

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

Al vespre, tots els centres
acabaran la festa amb grups
musicals i sessions de ball
per amenitzar la trobada.

Joanpere Massana exposa al
Museu de la Noguera del 22
de juny al 21 d’agost

Joanpere Massana

L’artista nascut a
Ponts exposarà al
Museu de la Noguera
del 22 de juny fins al
21 d’agost
La Sala d’exposicions
temporals del Museu de
la Noguera acollirà l’exposició “Del llibre de l’aigua:
com a titelles” de
Joanpere Massana, del 22
de juny al 21 d’agost de
2011.
La inauguració de
l’exposició tindrà lloc el
dimecres 22 de juny a les
20.00 h i es podrà visitar
de dimarts a dissabte
d’11.00 h a 14.00 h i de
18.00 h a 20.00 h,
diumenges i festius
d’11.00 h a 14.00 h durant
juny i juliol, mentre que a
l’Agost de dimarts a
diumenge i festius d’11.00
h a 14.00 h.

És
una
mostra
itinerant de Joanpere
Massana (Ponts, 1968)
amb teles i instal·lacions
de les sèries artístiques
que ha treballat durant els
últims tres anys amb
l’aigua com a element
conductor.
L’autor
exhibeix
singulars
formes
abstractes en aquesta
primera
mostra
organitzada per la Xarxa
de Museus de les Terres
de Lleida i Aran, que
aglutina onze entitats. La
mostra, que ara arriba a
Balaguer, ha itinerant pels
museus de Cervera i
Tàrrega, i viatjarà a Lleida
al mes de setembre.
L’artista, Joanpere
Massana és un prolífic
artista noguerenc que ha
exposat la seva obra en
diferents sales de tot el
món, com les d’Espanya,
França, Itàlia i Alemanya
també.
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La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres
El cau del conill
Autor: Cristian Segura
Gènere: Novel·la

Premi Josep Pla 2011.
El cau del conill relata les
tribulacions d’un prohom
de la burgesia barcelonina en caiguda lliure. És
la primera novel·la de
l’autor i hi descriu amb
ironia els dilemes
existencials i les misèries
humanes que afronta el
protagonista i la seva
família, el clan dels Conill.
Les partides de tennis
al migdia, les demostracions de popularitat a
la tribuna del Barça, els
vermuts al Turó Park i les
tardes de compres a l’Illa
Diagonal: aquesta és la
plàcida existència que
l’empresari Amadeu
Conill va haver de
sacrificar l’estiu de l’any
2007 per salvar la seva
empresa i la seva pròpia
vida, amb les conseqüències pertinents.

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

Després de l’èxit
aconseguit amb la seva
primera novel·la, “Olor de
colònia”, Sílvia Alcàntara
ens torna a sorprendre amb
una història plena de
tèrbols sentiments. Dues
germanes es retroben per
repartir-se les poques coses
que en morir els ha deixat
la mare. Feia més de vint
anys que no es veien. Una
veïna de tota la vida les
acompanya per les resclosides estances de la casa i els
petits objectes els desperten els records. Retingudes
per preguntes que mai no
s’han respost, les germanes queden atrapades en
una teranyina asfixiant.
L’empremta de la mare
ressorgeix i il·lumina dolorosament els racons foscos
de les seves vides. La infelicitat d’una filla, és potser
l’alegria secreta de la mare?

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

La casa cantonera
Autor: Sílvia Alcàntara
Gènere: Novel·la

El corazón y la botella
Autor: Oliver Jeffers
Gènere: Infantil (+5 )

En aquest àlbum se’ns
narra de forma senzilla i
planera la història d’una
pèrdua i d’un dol. De com
la propietària d’aquest cor
adolorit decideix protegir-lo
tancant-lo en una ampolla.
De com aquesta càrrega
feixuga va sempre amb ella
fins que, la ingenuïtat d’una
nena, tan semblant a si
mateixa quan era petita,
l’ajudarà a deixar-lo sortir de
nou de la seva gàbia i amb
ell a recuperar els seus
sentiments.
Les il·lustracions en
color traspuen un fi sentit
de l’humor i la tendresa
adients al tema que es
tracta. Un excel·lent àlbum
il·lustrat, que s’intueix ja des
de les guardes i molt
recomanable per abordar
amb els infants una
temàtica sovint incòmoda
pels adults: la seva mort.

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
Pesadament, tornes i retornes
i t’asseus al banc, esperant el torn,
al banc dels que esperen,
al banc ondulat, de fusta premsada,
massissa, lacada, al banc insidiós,
estandarditzat, de les moltes sales,
on també hi fas cap.
Ara hi sou els dos. Ell però,
des de sempre acostumat,
s’hi sent com si fos a casa,
mentre tu t’hi veus estrany.
És el cap.
El cap que torna al principi,
perquè quelcom s’ha acabat.
Ell però,
des de sempre acostumat,
aquest mal no li fa mal.
Ha volgut de les maneres,
un temps per a cada cosa
i cada cosa al seu temps,
els lleures com les esperes
i ara tot li fa costat.
És allò que es diu del tren:
Aquell i a la mateixa hora,
no torna a passar mai més.

ES LLOGA
PARQUING TANCAT
davant Col·legi Germanes Carmelites
Raó tel. 973 448 273
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Una quarantena de participants al
Tecni-Camp dels Pirineus de Rialp
Dirigit per Juanjo Tenorio, el campus de Rialp
oferirà la pràctica de futbol, futbol sala i bàsquet

Tecni-Camp dels Pirineus

L’Escola Pia organitza
una nova edició del Tecni
Camp dels Pirineus de Futbol, Futbol Sala i Bàsquet, a
la població de Rialp, del diumenge, 26 de juny al dissabte, 2 de juliol.
Una quarantena de nens
i nenes de Balaguer, als que
s’afegiran un grup de l’Escola de Futbol de Rialp, estaran allotjats a l’Hotel Comtes de Pallars.
El Campus estarà dirigit
per Juanjo Tenorio, i comptarà com a coordinadors
amb l’entrenador de Futbol
base, Dani Valls i amb l’entrenador de Bàsquet,
Francesc Almira.

Jordi Cortés substituirà Lluís Elcacho
com a entrenador del C.F. Balaguer
Després de l’anunci de la
marxa de Lluís Elcacho com
a entrenador del primer
equip del Balaguer, per passar a dirigir el Sporting
Mahonés de la Segona B, la
Junta Directiva ha decidit ferse amb els serveis del tècnic
Jordi Cortés, de Balaguer, i
que durant la passada campanya va entrenar a
l’Alcarràs, de la Regional preferent.
Cortés va iniciar la seva
carrera com a entrenador al

futbol base de la Unió Esportiva Lleida, i després de dirigir el Lleida B i el Balaguer B,
la passada temporada va entrenar l’Alcarràs, a la Regional Preferent, quedant-se a
un punt d’aconseguir l’ascens a Primera Catalana.
Jordi Cortés tindrà la
propera temporada, a David
Garcia com a segon entrenador, mentre que com a delegat i entrenador de porters,
continuarà amb Andreu
Martínez.

Jordi Cortés

La regidoria d’Esports
organitza les estades
esportives “Estiuesport”

Estiuesport

Tot un seguit
d’activitats esportives
per als més joves
durant les vacances
escolars d’estiu
Un any més la Regidoria d’Esports de l’ajuntament de Balaguer organitza les estades esportives Estiuesport, dedicades als nois i noies de
Balaguer i Comarca.
Com en edicions
anteriors es preveu un
èxit en la participació en
totes les activitats que
s’hi poden trobar;
Triaesport, Camp Base i
Camp II; In&Out i Temps
afegit; a més de les
diferents modalitats

d’accés i possibilitats per
accedir a les piscines
municipals d’estiu, que
per la present edició
millorant en els serveis
externs; ja sigui en l’espai
de lectura i en el servei de
bar a les piscines
municipals del barri del
Secà.
El ritme d’inscripcions
segueix a un bon ritme,
després d’iniciar-se el
passat dia 1 de juny;
tanmateix el termini de
les inscripcions no es
tancarà fins a cobrir totes
les places.
Per
qualsevol
informació us podeu
adreçar a la Regidoria
d’Esports (973 450 915) de
dilluns a divendres de les
11 del matí a les 2 de la
tarda.
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El C.F.S. Balaguer guanya a l’Esplugues
en el darrer partit de la temporada
FUTBOL SALA>> Els balaguerins es van despedir
de la seva afició amb una victòria per 7-5, en un
bon partit disputat pels homes de Jaume Canal

El Cristec va disputar un gran partit

El Cristec guanya
l’Esplugues, per 7 gols a 5,
en el partit corresponent a la
darrera jornada de la
Nacional B. Els balaguerins
culminen la temporada amb
una nova victòria en la que
va destacar el protagonisme
golejador de Tarroja, autor
de 5 dianes i totalitzant 68
gols que el converteixen en
el destacat màxim anotador
de la categoria, trencant de
manera folgada el rècord
individual d’anotació del
club. També cal destacar el
debut del juvenil Dani
Carrasco, que amb 17 anys
va gaudir dels seus primers
minuts en la Nacional amb
la recompensa de marcar un
gol.
Els jugadors de Jaume
Canal van sortir a la pista

Un moment del partit

amb les idees molt clares,
front un Esplugues força
nerviós ja que es jugava el
descens. Tres jugades
elèctriques de Tarroja van
ficar en franquícia un Cristec
que de seguida va marxar en
el marcador (3-0, min. 8). Els
barcelonins van calmar el
seu joc i semblaven entrar
de nou en el partit amb 2
gols consecutius (3-2, min.
15), però els de la capital de
La Noguera van tornar a
pitjar l’accelerador i de nou

Tarroja, Carrasco i Valero
sentenciaven el partit abans
del descans al que es va
arribar amb avantatge local
de 6 gols a 3. L’inici del segon
període va ser força tranquil,
amb un Esplugues que
intentava crear perill i un
Cristec molt ben situat en
defensa i que no patia pel
resultat. Els barcelonins van
arriscar de seguida amb
porter avançat per intentar
canviar la dinàmica de
l’encontre, sense resultats.
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El Pavelló Poliesportiu acull aquest cap
de setmana les 24 Hores de Bàsquet
Durant els dos dies s’espera la participació de
més de 500
esportistesdes de babys
a veterans
El proper cap de setmana, dies 11 i 12 de juny, es
celebra
al
pavelló
poliesportiu de Balaguer la
43ena edició de les 24 Hores de Bàsquet Ciutat de
Balaguer, organitzades per
l’Ajuntament de Balaguer i
el Club Bàsquet Balaguer.
Aquest any hi participaran uns 500 basquetbolistes
de diferents categories, des
de babies -3, 4 i 5 anys- fins
a veterans i veteranes.
Les 24 Hores de Bàsquet començaran el dissabte 11 a les 10 del matí amb
els més de trenta equips de
tots els col·legis de Balaguer

24 Hores de Bàsquet

24 Hores de Bàsquet

–aquest any, per primer
cop, l’escola Montroig-, després el torn de les veteranes
i els veterans, i a partir de
les 10 de la nit el campionat
sènior.
El divendres 10 de juny,
a partir de les 8 del vespre
tindrà lloc al Poliesportiu la
fase prèvia del campionat
sènior.

Els
equips
Compsaonline i Compromís són els màxims favorits
per repetir la final de l’any
passat.
Com a novetat, i degut a
l’alt nombre de participants,
aquest any també es jugaran partits al pavelló
d’Inpacsa.
En aquest escenari hi
podreu trobar el Planeta
Bàsquet, espai amb Plays,
inflables i d’altres jocs relacionats amb el mon del bàsquet.
El Planeta Bàsquet restarà obert de les 11 del matí
a les 6 de la tarda per a tothom que vulgui, jugui o no
a les 24 hores.
La final del campionat
sènior es jugarà a les 12 del
migdia del diumenge i tot
seguit hi haurà el lliurament
de premis.

Balaguer acull la tercera
edició de la Triatló de llarga
distància el 18 de juny
El proper dissabte 18
de juny, es celebrarà el
Triatló de llarga distància
de Balaguer. Aquesta és
la tercera edició d’aquest
triatló.
El triatló s’iniciarà a
partir de les 15:00 hores,
al pantà de Sant Llorenç,
on els atletes hauran de
recorrer una distancia
nedant de 1.900 metres.
En sortir de l’aigua els
triatletes per iniciar el
circuit de la bicicleta, de
93 quilòmetres, i consta
de 3 ports de muntanya
amb un desnivell
acumulat de 1.559
metres. L’alçada mínima
del circuit és de 213
metres i la màxima de 908
metres.
L’any passat es va
marcar un màxim de

Amb sortida des del
pantà de Sant Llorenç
amb la natació i
arribada a Balaguer
amb la cursa a peu
velocitat baixant el Port
d’ Àger de 78,21 km/h. i
la velocitat mitja del
millor triatleta va ser tot
just de 30 km/h. Després,
la cursa a peu de 21
quilòmetres
amb
arribada a Balaguer.
Durant el diumenge
19 de juny es celebrarà la
Triatló de Muntanya.
Aquestes triatlons estan
organitzades pel Club
Pedal.la.cat de la capital
de la Noguera i la
regidoria d’esports.

La Triatló es celebrarà el proper 18 de juny
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El Ferreteria Vives guanya les 24 Hores de
Futbol Sala en la final davant el Parador
Els jugadors de l’equip guanyador, la majoria d’ells
del C.FS Balaguer van guanyar per 2 gols a 0

Ferreteria

L’equip Ferreteria Vives
va imposar-se clarament en
la final de les 24 Hores de
Futbol Sala disputades el
passat cap de setmana del
4 i 5 de juny al pavelló
poliesportiu, a l’equip
Parador, per 2-0.
Una emocionant final
davant d’un nombrós públic
assistent.
Un cop acabada la final,
va fer-se el lliurament dels
premis i medalles a tots els
equips guanyadors en les
diferents categories durant
el cap de setmana. Va
presidir l’acte el regidor
d’esports, Juanjo Tenorio.

Vives

L’equip senior femení del CTT Balaguer
renova i continuarà a l’èlit estatal
La setmana passada, el
CTT Balaguer va tancar la
renovació per a la temporada vinent de les seves jugadores, la xinesa Tinting
Wang, i la catalana d’origen
xinès Yan Lan Li que, conjuntament amb la balaguerina Anna Biscarri, seguiran
així un any més en l’èlit del
tennis taula estatal.
Malgrat les dificultats
econòmiques per les que
passen tots els clubs
actualment, però amb la
garantia
d’un
any
d’experiència i de la cohesió
assolida per l’equip, les
jugadores han facilitat la
continuïtat de l’equip
balaguerí a la Superdivisió
Femenina.
D’aquesta manera, es
consolida el domini del
tennis taula lleidatà en el que
conviuen a la màxima
categoria estatal el CTT
Borges, en masculí, i el CTT
Balaguer en femení. A més,
cal recordar que en el darrer

Les xineses Tingting Wang i Yan Lan Li i la balaguerina Anna Biscarri, continuen conformant el primer
equip femení del club de la Noguera

Equip femení de l CT
T Balaguer
CTT

rànquing del tennis taula
estatal, de l’1 de febrer de
2011, la jugadora del CTT

Balaguer Tingting Wang,
figura també com a número
1 en el rànquing femení.

El 17 de Juny es cel·lebra la
23a edició de la Nit de
l’Esport de Balaguer, al Teatre

Nit de l’Esport l’any passat

Durant la vetllada es
retrà homenatge als
millors esportistes de
la temporada que tot
just s’acaba
L’Ajuntament de
Balaguer
celebra,
coincidint amb la
finalització
de
la
temporada esportiva
dels clubs i entitats
esportives de la ciutat, la
nit de l’esport, el proper
divendres 17 de juny a
partir de les 21,30 h. La
celebració vol obsequiar
i commemorar la bona
trajectòria dels clubs
municipals, tenint en
compte que cada un
d’ells i de forma
individualitzada con-

viden a rebre el premi al
millor esportista o equip
que millors resultats
esportius han donat
durant
la
present
temporada.
La festa, que es
celebra
al
teatre
municipal, es desenvolupa mitjançant una
presentació audiovisual
d’imatges i fragments
d’escenes que s’han
donat durant el transcurs
de les diferents competicions i modalitats
esportives; tot això amb
la conjunció de l’entrega
de trofeus als diferents
nominats, entregats per
les diferents autoritats
municipals i provincials,
fan que la festa es
complementi i es defineixi com un excel·lent fi
de temporada.
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Eric Demarchi participa al Trofeu
Internacional “Ciutat de Barcelona”
NATACIÓ>> El nedador balaguerí va quedar en la
47a posició absoluta dels 50 metres lliures

Eric Demarchi

El nedador Eric Demarchi
del CEN Balaguer ha aconseguit un molt bon resultat
en el Trofeu Internacional
«Ciutat de Barcelona» celebrat aquest cap de setmana
a les instal·lacions del CN
Sant Andreu.
L’Eric en la prova de 50
lliures amb una marca de
24"76 ha aconseguit la 47a
posició absoluta per davant
de nedadors de diversos països, sent la seva segona
millor marca de sempre.
Molt bon resultat de cara
a la seva preparació per al
campionat Estatal d’estiu
que es disputarà a
pròximament a Mataró.

Lliurament de diplomes als assistents
al curs de monitors de futbol base
FUTBOL>> El passat dijous, va tenir lloc el lliurament dels diplomes als assistents al curs de monitor
de Futbol Base que es va
celebrar durant els dies de
Setmana Santa i la setmana
posterior a la ciutat de
Balaguer, organitzat pel Club
de Futbol Balaguer amb la
col·laboració de la Federació
Catalana de Futbol.
A l’acte de lliurament de
diplomes hi va assistir el
president del C.F. Balaguer,
Josep Burgués, el coordinador del futbol base, Lluís
Cortés, en Jordi Terés de la
Federació Catalana de futbol
i un representant de l’escola

Lliurament diplomes

d’entrenadors
de
la
Federació, en Marc Vives.
Al curs de monitors de
futbol base hi varen assistir
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

un total de vint-i-quatre
persones, la majoria eren del
cos tècnic del Club Futbol
Balaguer.

Els nedadors balaguerins
aconsegueixen 17 medalles
al Trofeu de Cervera

Nedadors balaguerins

NATACIÓ>> Els
balaguerins van fer un
bon paper al Trofeu
de St Isidre celebrat
la passada setmana
Molt bons resultats
aconseguits al Trofeu de
Sant Isidre de natació
organitzat pel CN Cervera,
amb la participació de
més de 200 nedadors de
6 clubs. El CEN Balaguer
ha
aconseguit
17
medalles (2 d’or, 8
d’Argent i 7 de Bronze).
Com a resultats més
destacats tenim en
Prebenjamí, les medalles
van ser aconseguides per
l’Adrià Cerezuela, or en
els 50 papallona i argent
en els 50 esquena, la
Ramatoulaye Balde, or els
50 esquena i argent en els
50 lliures, l’Aurembiaix
Pifarré argent en els 50

Mercedes-Benz

braça, argent la Sixela
Gracia en els 50
papallona, l’Àngel López
en els 50 braça i 50 lliures
dos medalles d’argent,
Marc Suñé bronze en 50
esquena i en David Pérez
bronze en els 50 braça,
destacar també en Nil
Viola quart en 50 braça, i
la Júlia Vidao setena en 50
lliures.
En Benjamí tenim dos
medalles, una d’argent
per l’Emma Campàs en els
50 papallona i una de
bronze per la Sara
Puigarnau en els 50 braça.
En Aleví dos medalles
d’argent per en Roger
Sanahuja en els 100
papallona i esquena i
també dos medalles
argent i bronze per la
Núria Ortiz en els 100
papallona esquena.
En categoria infantil
medalla d’argent per en
Pere Barbosa en els 200
estils.

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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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.

Parlem d’eleccions
C.G.A.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quant el dia vint-i-quatre
de maig havia d’entregar l’escrit al Groc, el paper estava
blanc, immaculat, les ralletes
perfectes, no cal dir, els
quadrets formats. I amb uns
ulls no visibles com invitantme a que no trenqués la seva
virginitat.
Jo vivia aquell moment
descrit pel Segarra del drama
de no saber com omplir amb
contingut aquell paper que
tens davant i que sembla que
vol barallar-se per conservar
la seva blanca puresa. Per tant
vaig decidir deixar dormir tots
aquells fets que m’havien
bloquejat, per poder amb
molta parsimònia païr-los i
explicar-los. Deixar una constància escrita prou fidel, sense filies ni fòbies.
Penseu que tota una generació, ha tingut un mateix
alcalde, si oblidem uns escadussers quatre anys.
Certament mai s’ha fet
tant com en aquest quatre
anys darrers, també és cert
que mai s’ha estat tant endeutat com avui. Hem vist
tots els defectes i excessos
d’una llarga permanència en
el càrrec d’una mateixa persona. Tot ben normal si podem ser benvolents.
Seria molt llarga la llista
de despropòsits fets
aquests darrers anys, i avui
no cal fer-la, el poble ja la tenia feta tal com s’ha vist.
Avui al carrer es fan i des-

fan les llistes de tots aquells
que se’ls ha acabat el “xollo”, des d’aquella a aquell
altre, i no és curta precisament. Però jo vull veure que
farà el que pugi a ser alcalde
de Balaguer, no sigui el cas
que només es canviï de
noms. Encara que penso
que no serà així. Aquesta
vegada CiU ha d’establir les
diferències per no perdre-ho
al cap de quatre anys, com
ja va passar.
Pel que s’escolta al carrer, dit per moltes boques,
aquell Àngel Negre de presència omnipresent, que
feia una gran varietat de feines, li ha fet electoralment
molt mal al Sr. Aguilà. De
sempre, certes amistats
s’han de tenir d’una forma
discreta.
Tot porta el corresponent pagament, en el vot uns
han cobrat i els resultats han
estat el pagament.
Vaig estar a l’acte dels socialistes en que vàrem tenir
a la Sra. Tura com a pes fort.
No em va agradar. El missatge va ser excessivament justificant. El dinar devia ésser
bo per l’artista que el feia. Jo
no m’hi vaig quedar. Jo hi
anava per les paraules no pel
plat. Però quan em va caure
l’ànima als peus, va ser quan
vaig veure les novetats en
l’equip que ens havia de governar. En fi, amb una mica
de retràs vaig comprovar a

casa que l’espectacle no
havia fet perdre la gana.
Si parlem de llistes,
avui s’ha de reconèixer
sense cap possibilitat
d’influir amb res, que la
més rodona era i és la d’Esquerra Republicana. Gent
nova sense cap necessitat
d’ajuda, ni durant la campanya. Ells han reflotat el
partit i ells s’han amanit i
menjat amb senzillesa el
pobre plat preparat, amb
uns resultats molt bons. La
gent que els ha votat, estan convençuts que vetllaran per Balaguer, i no escoltaran sinó el seu pensament autènticament balaguerí.
La llista guanyadora,
CiU, amb gent nova amb
il·lusió, té com a cap un
constant “emprenyador”
en tots aquests quatre anys
d’oposició. És hora ja, que
l’únic partit que pot disputar-li al PSC-PSOE l’ajuntament ho faci amb força i
unitat, i treballar per dintre
quatre anys tornar a guanyar.
Certament, d’aquest
“emprenyador” és d’admirar la seva fe en puguer-lo
vèncer. Ha administrat el
temps amb prudència i
oportunitat, i ha portat a
terme un gran treball.
No he de dubtar de la
seva voluntat de compta
amb tothom, i s’haurà equivocat el dia que pensi que
tot l’èxit és seu. Mai es podrà saber fins on ha perdut
el Sr. Aguilà i on comença
la seva autèntica i vertadera victòria.

Què signifiquen noranta anys de
l’Orfeó Balaguerí
Xavier Cambray i Amenós, cantaire de l’Orfeó Balaguerí
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les activitats del nostre
Orfeó han estat ben
variades:
concerts
i
actuacions en moltes
activitats ciutadanes i
religioses de la ciutat que
han agermanat moltes
persones de generacions
diferents; tot plegat ha estat
possible amb il·lusions i
esforços sense més guany
que el gaudi de la música.
Cantar en el nostre Orfeó
no
ha
volgut
dir,
necessàriament, ser músic,
però sí, sentir-s’hi atret per
la màgia que desprèn la
melodia i l’harmonia del cant
coral. Els cantaires amb
coneixements musicals els
han compartit amb la resta
dels membres de l’Orfeó i
hem fet possible, tots
nosaltres, la premissa de:
«cantar i estimar».
La nostra vida a l’Orfeó
suposa dedicació, treball en
equip, alegria, ganes de
compartir i posar-nos en
mans de les persones que
han estat ben preparades
per dirigir, orientar i guiar els
nostres cants. Emprem un
instrument musical personal
i únic, la nostra veu, però
unida i fosa amb les altres
veus per assolir un so
conjunt i ben organitzat que
és allò que arriba al públic
que ens escolta. Cada cop
que hem encetat un concert

ha estat obrir un estoig i
tastar-ne les seves belleses
en un viatge musical portat
per cançons i composicions
dites en moltes llengües i
amanyagades
pel
bressoleig del cor de tots els
cantaires sota el guiatge
mestrívol de directors ben
preparats.
En aquests moments
ens cal canvis importants.
Hem de rejovenir els
cantaires, la junta de l’entitat
i la direcció artística per
mantenir viu i dinàmic el
nostre Orfeó. Confiem en
l’escalf de socis i amics;
també en els ajuts de les
entitats ciutadanes i
esperem assolir el centenari
del nostre Orfeó Balaguerí.
Cantem per fer arribar
pinzellades musicals arreu.
El repte és molt
engrescador i això ens
manté ben vius. Som
conscients que hem
d’aprendre moltes coses
més, millorar la interpretació
amb l’aprofundiment de les
tècniques vocals, incorporar
noves peces al nostre
repertori i engrescar el jovent
a cantar conjuntament,
escoltar i compartir les seves
experiències. Si així ho fem
la vida associativa i musical
del nostre Orfeó estarà
assegurada per molt de
temps.

www.revistagroc.com
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Els diables de Balaguer protagonistes
a la Revetlla de Sant Joan
El grup musical “Les tietes Queques” seran les que
posaran la marxa a la revetlla de baix al riu

Diables de Balaguer

El proper dijous 23 de
juny i a partir de les 11 de la
nit, començaran els
correfocs pels diferents carrers del Centre Històric, per
celebrar la Nit de Sant Joan.
La sortida serà des del portal del Gel i la traca final a la
Plaça del Mercadal, tot a càrrec del grup dels diables més
ferotges de Balaguer, les
«Bèsties Ferèstegues».
Seguidament a les 12 de
la nit i al parc de la
Transsegre, Gran Nit de foc i
marxa amb l’encesa de la
foguera de Sant Joan i tot
seguit Nit de Rock’n’Roll
amb l’actuació del grup «Les
Tietes Queques».

16 equips disputen el Torneig de
Futbol 7 “Ciutat de Balaguer”
Des del proper dilluns 13
de juny i fins a mitjans del
mes de juliol, el Camp Municipal d’Esports acull una
nova edició del Campionat
de Futbol 7 Ciutat de
Balaguer, amb la participació de setze equips que cada
dia, de dilluns a divendres i
des de les 20,30 fins a les
22,45 hores, disputen el campionat en el format de
lligueta, en partits de dues
parts de vint minuts cadascuna.

Torneig de futbol 7

Èxit de la Festa Rociera
celebrada el dissabte 4 de
juny al Molí de l’Esquerrà

Festa Rociera

Unes mil persones
van gaudir dels actes
que la Hermandad
Rociera va preparar
per la Festa Rociera
Més de mil persones
van participar a la onzena
edició de la Fiesta Rociera
celebrada el passat dissabte 4 de juny a Balaguer,
organitzada per la
Hermandad Rociera de la
Noguera.
Els actes van començar amb la celebració
d’una Missa Rociera a l’església de Sant Domènec,
Acte seguit la processó amb la Verge del Rocio
pels carrers adjacents a l’es-

glésia, passant per davant
de la Residència Geriàtrica
Sant Domènec i la Festa al
pavelló del Molí de l’Esquerrà amb la presència de
diferents grups folklòrics
de diversos punts de
Catalunya.
Entre aquests grups
cal destacar el Grup de Ball
de la Hermandad Rociera
de la Noguera Aires del
Sur, el grup de ball de
Pardinyes, el Coro Romero
y Jara de Lleida, el ballet
flamenco Kiko Moreno de
Reus, el Grup Alegria
d’Olesa de Montserrat, el
Centro Cultural Rociero El
Espirall de Vilafranca del
Penedès, entre d’altres
grups que van voler ser
presents en aquesta festa
que es va fent casa any.

O C I

II Jornada d’Actualització en Cures
Pal·liatives, el proper 15 de juny
El proper dimecres 15 de
juny, es celebrarà la “Segona
Jornada d’Actualització en
Cures Pal·liatives”, organitzada per l’Hospital Jaume
d’Urgell, sota el lema “Tot recordant les demències”. Tindran lloc un seguit de conferències i tallers. S’abordaran
temes com el diagnòstic, tractament, presa de decisions,
tractament del dolor... per
professionals de reconegut
prestigi. L’horari serà de 9 h al
14 h, a la sala d’actes de l’ajuntament.

La Jornada està organitzada per l’Hospital Jaume d’Urgell

La Transsegre arriba a la 27ena edició
els propers dies 8, 9 i 10 de juliol
L’organització espera una gran participació amb
límit de 275 embarcacions i prop de 3.000 tripulants

Transsegre

L’organització de la Transsegre ja està treballant a fons
per a que els dies 8, 9 i 10 de
juliol, l’anomenada festa
major d’estiu de la capital de
la Noguera torni a rebre milers de tripulants i milers
d’espectadors en la popular
baixada pel riu, que enguany
arriba a la seva 27ena edició.
Els actes començaran ja
el divendres amb l’obertura
de la zona d’acampada i festa per la nit.
Dissabte a partir de les 9
com cada any es podran començar a verificar les barques al Parc de la Transsegre,
donant el tret de sortida a la
baixada.
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El Club Tennis Balaguer
organitza una nova edició del
Tie Break’11 durant l’estiu
Un any més, el Club
Tennis Balaguer organitza el Tie Break’11 que començarà el proper dilluns
27 de juny, fins al 26
d’agost.
Les estades estan encarades als joves d’entre
4 i 16 anys que vulguin
aprendre i practicar els esports del tennis i la natació, a les magnífiques
instal·lacions que el club
té a Camarasa.
Els participants poden escollir entre packs
setmanals, quinzenals o
mensuals, i la practica
esportiva es farà de dilluns a divendres, de 9 del
matí a 1 del migdia.
La inscripció és oberta a tothom, amb un màxim de 75 places per torn,
i el club posarà a disposi-

Club Tennis Balaguer

Les activitats
esportives de tennis i
natació estan
previstes per nens i
nenes de 4 a 16 anys
ció dels participants un
bus pel transport fins a les
instal·lacions.
El Director de l’escola
de tennis, Albert Bergadà,
serà també qui dirigirà
aquestes estades estivals,
que comptaran amb un
equip de coordinadors,
monitors i instructors, altament qualificats i titulats.
Per a més informació
podeu trucar al telèfon del
Club Tennis Balaguer
625521521.
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BREUS

Anuncis breus classificats
IMMOBLES
------------------------------------SALOU, es lloga bonic
apartament, 3 hab, amb
piscina, apte 6 persones,
molt a prop de la platja i
cèntric. Zona molt
tranquila. Raó telèfon:
648621519.
------------------------------------ES LLOGA pis a Balaguer,
2 hab., amb mobles. Raó:
670284619 (Immobiliària).
------------------------------------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. Interessats trucar al:
973450407.
------------------------------------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.
-------------------------------------

ES LLOGA magatzem, c/
St. Pere Màrtir, pàrking al
c/ Urgell i apartaments a
Camarasa. Raó telèfons:
973447752-639920281.
------------------------------------PISO PRIMERA linea de
mar Cunit, 3 hab., 2
baños, terraza, pàrking,
piscina comunitária. Primera quincena Julio, 800
euros. Razón: 661470848.
------------------------------------TRASPASSO pub a Balaguer, llicència discoteca.
Abstenir-se curiosios.
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.
------------------------------------SE ALQUILA piso, Paseo
Estación, 3 dormitorios,
mueblado, ascensor,
calefacción. Interesados
llamar al: 973451371.
------------------------------------ES LLOGA casa a Os de
Balaguer per vacances i
caps de setmana. Totalment
equipada. Capacitat 12 persones. Raó: 687750253.
-------------------------------------

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. Telèfons
d’informació:
973446161-629310479.
------------------------------------ES VEN o es lloga local
ideal per restauració, al
c/ Escala de Balaguer.
110 m 2. Raó telèfon:
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
telèfon: 676116396.
------------------------------------ES LLOGA pàrking tancat
davant Germanes Carmelites. Raó: 973448273.
------------------------------------ES VEN acollidor dúplex de
80m2, 3 hab, 1 bany, estudi,
a/a i bomba de calor, electrodomèstics i mobles.
Preu: 135.000 e. Raó:
667217853.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

TREBALL
------------------------------------SE OFRECE señora seria y
responsable, de toda
confianza y además muy
cariñosa, para cuidar gente
mayor. Mañana tarde o
también noches. Canguro
o oficinas por las noches.
Horario a convenir. Económico. Buenas referencias.
Telf: 665644343-625688577.
------------------------------------ES PRECISA mecànic
d’automoció amb experiència. Interessats portar
C.V. a Balmotor, c/ Rafel
de Casanoves, 6 de
Balaguer. Tel: 973447705.
-------------------------------------

ES DONEN classes d’anglès de primària i ESO.
Raó: 973445126.
------------------------------------CHICA del país, se ofrece
para cuidar niños o gente
mayor. Horario a convenir.
Con experiencia. Razón:
638148552.
------------------------------------PROFESSORA nativa
dóna classes d’anglès:
repassos i classes de conversa en llengua anglesa,
per particulars i grups organitzats. Interessats trucar al: 650422582.
------------------------------------NOIA catalana de
Balaguer de 18 anys amb
experiència, s’ofereix per
donar classes de repàs i
cuidar nens i nenes. Raó:
667824816.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per posar anuncis en
aquesta secció, adreceu-vos
a les nostres oficines
sitaudes al c/ Sant Lluís, 3638 altell de Balaguer, al telèfon 973448272 o podeu
visitar la nostra pàgina web:
www.revistagroc.com
-------------------------------------

ES LLOGA PARQUING TANCAT
al c/ Sanahuja, davant Germanes Carmelites
Interessats trucar al tel. 973 448 273

www.revistagroc.com
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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 9 de juny
a les 8 de la tarda del 16 de juny
ALDAVÓ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 16 de juny
a les 8 de la tarda del 23 de juny
CLAVER
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 23 de juny
a les 8 de la tarda del 30 de juny
SALA

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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