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

------------------------------------------------En la seva habitual
columna, el director adjunt
d’un diari escrivia, tot al·ludint
al fets del passat 15-J, que «les
famílies i les escoles hem estat
incapaces d’aconseguir que els
nascuts després de la mort de
Franco estimin la democràcia
com ho hem fet nosaltres». Per

Quantes vegades hem sentit a dir darrerament que el
fracàs escolar en el nostre país és del 30%? Aquest és un
tema que preocupa, i molt, al sistema educatiu. Un nombre
important de nois i noies abandonen els estudis sense haver aconseguit el graduat en Educació Secundària Obligatòria. Davant la situació econòmica actual, sense una titulació mínima i una formació específica, serà molt complicat
que aquests joves puguin trobar feina. Cal que continuïn la
seva formació, però des d’un vessant més professional,
adquirint una especialització en un determinat sector econòmic. Aquests nois i noies de 16, 17 i 18 anys, han de
continuar algun tipus de formació reglada oferint-los la possibilitat de realitzar una formació molt més pràctica, encaminada a l’aprenentatge d’un ofici.
Així mateix, són molts els estudiants que actualment,
un cop finalitzada l’ESO o el Batxillerat, opten per seguir
estudis de formació professional, doncs veuen en aquesta
opció una bona i completa possibilitat laboral de futur.
Tant els cicles formatius com els programes de qualificació professional inicial requereixen d’una formació pràctica en centres de treball, per la qual cosa cal establir convenis de col·laboració amb empreses i entitats. Però la implicació de les empreses ha d’anar més lluny si volem una
formació professional arrelada al nostre entorn. Cal que
amb els centres educatius i el teixit empresarial de la població, es planifiqui, s’organitzi i implementi una oferta formativa de qualitat que doni resposta d’una banda a les necessitats de formació dels nostres joves i d’altra a les necessitats de demanda laboral de la nostra població.

partida doble, com a pare i com
a docent, no em sento
corresponsable
dels
lamentables fets ocorreguts i
no crec pas que sigui l’excepció
que confirma aquesta tesi. En
primer lloc perquè els nostres
fills i alhora escolars no han
hagut d’anhelar una cosa que
nosaltres la teníem prohibida.
A més, en aquests darrers llargs
trenta anys hem i han vist com
aquesta democràcia, definida
per algú com el menys dolent
sistema de govern, s’anava

deteriorant per l’ús i abús dels
qui ostentaven el poder, amb
incomptables casos de
corrupció en qualsevol partit.
Per altra part, només és culpa
de la família i de l’escola, també,
l’augment progressiu de
l’abstenció? Si us plau, no
llencem pilotes fora o més
cortines de fum o desviem
l’atenció dels problemes reals.
Per cert, gràcies a aquests, de
nou, lamentables fets, algú sap
què s’aprovà en el Parlament
aquell dia?
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Josep Maria Roigé (CiU) és escollit nou
alcalde de Balaguer amb els vots d’ERC

Miquel Aguilà deixa l’alcaldia
després de 16 anys de govern
consecutius de la ciutat
Miquel Aguilà ha
estat alcalde de
Balaguer des de l’any
1983 al 1991 i des del
1995 al 2011

Els 17 regidors del nou consistori de Balaguer per als propers quatre anys

El candidat de la coalició nacionalista, Josep Maria
Roigé va ser investit alcalde en primera votació, en
el ple d’investidura del passat dissabte 11 de juny
El passat dissabte 11 de
juny, va celebrar-se el Ple
d’investidura a la Sala d’Actes de l’Ajuntament, plena
de gom a gom.
Després de que tots els
regidors electes en les pas-

sades eleccions municipals
del 22 de maig, juressin o
prometessin el seu càrrec, va
procedir-se a la votació per
elegir el nou alcalde per als
propers 4 anys. El candidat
de la coalició nacionalista

Miquel Vendrel va fer entrega del bastó a Josep M. Roigé

Convergència i Unió, va ser
proclamat alcalde després
d’aconseguir el suport dels
dos vots dels regidors
d’ERC, que sumats als set
de CiU, donaven la majoria
absoluta necessària en
aquesta primera votació.
Després de rebre el bastó de mans del regidor Miquel Vendrell que presidí la
sessió al ser el regidor de
més edat, Josep Maria
Roigé va prendre possessió
de l’alcaldia donant veu a la
resta dels candidats, els
quals van desitjar sort al nou
alcalde en la seva tasca de
portar a bon port la ciutat
durant els propers quatre
anys.
Per últim, el nou alcalde
va dirigir-se al públic assistent, agraïnt el suport de la
ciutadania en les darreres
eleccions, i manifestant que
governarà amb fermesa i
transparència la ciutat de
Balaguer.

El socialista Miquel
Aguilà deixa l’alcaldia de
Balaguer després de 24
anys exercint la màxima
autoritat de la ciutat, 16
dels quals han estat
consecutius. La primera
etapa d’Aguilà va ser del
83 al 91, any en que va
perdre
davant
el
nacionalista
Josep
Borràs, a qui va
arrabassar l’alcaldia
quatre anys després. Des
del 1995 fins a la data,
Aguilà ha guanyat quatre
eleccions consecutives.
El passat divendres
10 de juny, Aguilà va
despedir-se dels mitjans
de comunicació locals,
agraïnt-los-hi la tasca

Roigé i Aguilà

realitzada durant els
darrers anys, i brindantse
a
continuar
col·laborant en la nova
etapa que comença com
a cap de l’oposició a
l’Ajuntament de la capital
de la Noguera.
En el ple d’investidura
del nou alcalde van
coincidir fins a quatre
alcaldes dels darrers
decennis a Balaguer,
Andreu Viola, Josep
Borràs, Aguilà i Roigé.

Borras, Roigé, Aguilà i Viola
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L’educació del futur en la celebració
dels 25 anys del Centre de Recursos
La Taula rodona va
celebrar-se el passat
divendres, 3 de juny al
Consell Comarcal de la
Noguera
El passat divendres dia
3 de juny va tenir lloc a la
sala d’actes del Consell Comarcal de la Noguera una
Taula Rodona sobre «L’educació del futur» dins el
marc dels actes organitzats
pel Centre de Recursos
Pedagògics i el Grup de
Mestres de la Noguera en
motiu de la celebració dels
seus 25 anys.
Van participar en la
Taula
Rodona
representants de diferents
àmbits Educatius: Miquel
Àngel Cullerés, director
dels Serveis Territorials
d’Ensenyament a Lleida;

Els convidats a la taula rodona van debatre sobre la
panoràmica actual de l’educació

Pepa Valls, professora de
la facultat d’Educació de la
Universitat de Lleida;
Ismael Alfaro, president de
la FAPAC a Lleida i Cristina
Carbonell, directora de
l’escola Mont-roig de
Balaguer. Va moderar
l’acte
Joan
Arjona,
coordinador del Servei
Educatiu de la Noguera.

Hi va assistir un nombrós públic

L’acte va comptar amb un
públic prou nombrós com
per posar en debat temes
educatius i pedagògics
que preocupen a nivell
social.
Es va començar l’acte
fent un anàlisi, des de cada
àmbit, de la panoràmica
actual de l’educació.
Seguidament es va
tractar el tema dels canvis
i
millores
que
es
proposarien des de cada
sector representat a la
taula, així com els que es
demanarien a la resta de
sectors.
Per acabar la taula
rodona, es va reflexionar al
voltant de les habilitats,
competències, valors que
es consideren necessaris
per a l’educació del futur i
que en definitiva caldria
treballar i posar en pràctica
als centres educatius.

Els centres escolars han
celebrat les festes de fi de
curs aquest cap de setmana
Durant aquest passat
cap de setmana, la
majoria dels centres
escolars de Balaguer han
celebrat la seva festa de
final de curs.
El dissabte a la tarda,
va ser la Llar d’Infants
Patufet qui, al propi
centre va fer la festa amb
la presència de tots els
nens i nenes i els seus
pares i familiars.
Al vespre arribà el
torn de les festes, amb
música inclosa dels
col·legis Gaspar de
Portolà i La Noguera,
Escola Pia i Nostra
Senyora del Carme al
propi centre, mentre que
l’Escola Mont-roig va fer
el festival i festa al pavelló
del Molí de l’Esquerà.
D’altra banda, l’escola

Festa de l’escola Mont-roig

El bon temps ha fet
que totes elles hagin
estat seguides
massivament per
alumnes i familiars
Àngel Guimerà va celebrar
el seu festival de fi de curs,
el diumenge dia 19 al
matí, al Teatre Municipal,
amb un nombrós públic
assistent que va poder
gaudir
de
les
representacions que van
preparar tant els alumnes
com els professors del
mateix centre.
La Llar d’Infants Els
Putxinel·lis ja va celebrar
la seva festa de fi de curs,
el passat cap de setmana,
el dissabte 11 de juny.
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Cloenda del Curs 2010-2011de les
Aules Universitàries per a la Gent Gran
El dia 1 de juny la sala
d’actes del Consell Comarcal va acollir la cloenda del
curs 2010-2011 de les Aules
Universitàries per a la Gent
Gran de la Noguera.
L’acte va comptar amb la
presència de Joan Biscarri,
vicerector de la Universitat
de Lleida i Vicent Font,
president del Consell
Comarcal de la Noguera,
que van lliurar els diplomes
acreditatius emesos per la
UdL.
Durant el curs, que s’ha
impartit cada dimecres des
de l’octubre fins a final de
maig a la sala d’actes del
Consell Comarcal de la

Cloenda de les Aules Universitàries al Consell comarcal

Noguera, s’han tractat
temes d’història, art, salut,
psicologia i economia, entre
altres. El programa també ha

inclòs dos sortides culturals,
una a Santa Maria de Covet i
a Isona, i l’altra a Roda
d’Isàvena.

Mostra bonsais al Passeig de l’Estació
durant aquest diumenge dia 19
Organitzat pel Club Bonsai Balaguer, la Mostra va
celebrar-se durant tot el dia al Passeig

Mostra de Bonsais

Mercedes-Benz

El passat diumenge 19
de juny, el Passeig de l’Estació, va ser, un any més,
el marc de la Mostra de
Bonsais que organitza el
Club Bonsai Balaguer.
Amb la presència d’un
centenar de magnífics
exemplars, els membres
del Club Bonsai Balaguer
van explicar a tots aquells
visitants que ho demanaven, com es prepara un
bonsai i quina cura s’ha de
tenir per mantenir-los en
plenes facultats.
La Mostra va celebrarse des de les 11 del mati
fins a les 2 de la tarda, i de
5 a 8 de la tarda.

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

Una desena de joves han
participat al Taller de
percussió a l’Oficina Jove
L’Oficina Jove La
Noguera - Balaguer dins
de
les
activitats
programades a l’agenda
bimensual jove maigjuny, ha organitzat un
taller de percussió per a
joves d’entre 15 i 35 anys
de Balaguer.
L’objectiu d’aquest
curs era el d’introduïr al
món de la percussió a
totes aquelles persones
que tinguessin interès
per aquesta recent
pràctica musical.
Una desena de joves
han participat en aquest
curs, que ha estat
conjuntament organitzat
amb el grup de percussió
«Ban del pal», i ha estat
impartit pel mestre Cidao
Terim, on durant 4 hores
els alumnes han après els

Els paticipants es
podran unir al grup
Ban del Pal per
continuar la seva
formació
diferents instruments de
percussió, com sonen i
com es toquen.
Desprès d’aquest
taller, tots els joves
interessats en seguir
aquesta pràctica musical,
es podran unir al grup de
percussió de Balaguer
«Ban del pal» per
continuar
la
seva
formació. Per a més
informació cal adreçar-se
a la carretera de Camarasa,
7 de Balaguer o al telèfon
973447570

Taller de percussió

Consulta
Visites a
domicili
Vacunacions

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

Cirurgia
Anàlisis
Aliments i
complements
Servei de perruqueria
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La Societat Gastronòmica atorga el
Caragol d’Or a Frederic Letamendi Ollé
El lliurament es va fer el passat diumenge 19 de
juny al Restaurant del Santuari del Sant Crist

Frederic Letamendi rep el Caragol d’Or

La Societat Gastronòmica i Cultural del Comtat
d’Urgell va fer el lliurament
del Caragol d’Or 2011, a Frederic Letamendi Ollé.
L’acte es va fer el passat
diumenge 19 de juny, en el
decurs d’un àpat al Restaurant del Santuari del Sant
Crist de Balaguer.
Aquesta és la dotzena
edició d’aquest guardó que
s’otorga a aquelles persones
o entitats que han destacat
en la seva vida professional,
sigui quina sigui, en la promoció de la gastronomia i
especialment el caragol, producte típic de les terres de
Lleida.

El Col·legi Nostra Senyora del Carme
estrena la seva piscina coberta
El passat dissabte, dia
18, els membres del Patronat de la Fundació Cultural
Privada Ntra. Sra. del Carme
van inaugurar el complex
esportiu de la Piscina Vedruna Balaguer. A l’acte també
hi assistiren l’alcalde de la
ciutat, Josep M. Roigé; el
representant de la Congregació Vedruna, Josep M. Roca;
el president del Consell Comarcal, Vicent Font; la inspectora d’Ensenyament,
Gemma Arrufat; el Claustre
de Professors; els membres
de la Junta de l’AMPA; i altres estaments de la comunitat educativa.
La benedicció d’aques-

La Residència Comtes d’Urgell
celebra la XVena Olimpíada
amb els residents

Les diferents autoritats locals i comarcals també hi
van ser presents

Amb l’assistència
d’autoritats locals i
comarcals, i el
director de la
Residència
El passat 9 de juny,
l’alcalde Miquel Aguilà, la
regidora Montse Serra, el
director dels serveis territorials de Benestar Social i Família, Joan Ramon
Saura, el president del
Consell Comarcal de la
Noguera, Vicent Font, el
director de la Residència
Comtes d’Urgell, Jordi
Guasch i dos representants de la Fundació Pere
Mata, gestors de la mateixa, varen estar presents

a l’acte de lliurament dels
premis de les Olimpíades
que des de fa 15 anys venent organitzant per tal de
motivar els residents a
participar en diferents proves esportives i d’enginy
durant dos dies consecutius.
Proves com la cursa
de rucs, el tir al conill, les
bitlles, el bàsquet... que
ajuden a involucrar i
fomentar aquests hàbits
saludables a tots els
residents de la Residència
Comtes d’Urgell alhora
que permeten introduïr
activitats festives al llarg
de l’any, ja que és una
residència que s’hi
organitzen diferents activitats ben variades, pels
seus residents i familiars.

Inauguració de la Piscina Vedruna Balaguer

tes noves instal·lacions va
anar a càrrec del rector de la
Parròquia de Santa Maria de
Balaguer, mossèn Ramon
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

Solé. Cal esmentar que
aquesta inauguració va coincidir amb la festa de fi de
curs.

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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Iniciada la nova temporada de piscines
a tota la comarca de la Noguera
Sant Joan és la data per excelència per l’obertura
de les piscines arreu de la comarca

Piscines del polisportiu de Balaguer

Malgrat que la última
setmana de maig va ser molt
calorosa, no és fins que arribem al mes de juny que les
piscines municipals de tota
la comarca es preparen per
a donar el tret de sortida de
l’estiu, amb l’obertura del

Cubells
------------------------------------La població de Cubells
disposa d’unes instal·lacions per bany de 1.000m2
aproximadament, amb dos
vasos de bany, un de gran i
un més petit per als menuts.
Tenen servei de bar permanent i les entrades i abona-

bany, i Sant Joan acostuma
a ser sempre el dia d’inauguració de la nova temporada d’estiu, exceptuant alguna que altra població que ja
van obrir portes el cap de
setmana del 18 i 19 de juny.
L’esiu ja el tenim aquí.

ments s’adquireixen a les
mateixes piscines. Durant
l’estiu es portaran a terme els
cursets de natació dirigits a
nens i nenes d’entre 3 i 12
anys. Obren del 22 de juny al
4 de setembre, d’11 a 20h.
tots els dies. L’horari del bar
s’allarga fins les 2 de la matinada.

Balaguer
------------------------------------Balaguer compta amb
dos instal·lacions. En primer
lloc la piscina coberta del
polisportiu. Aquesta disposa de dos vasos de bany, un
de 25x12,5mts. i el segon en
forma circular per als més
petits de la família. Aquesta
piscina obre del 19 de juny
al 28 d’agost, tots els dies
de la setmana de 12.15h a
20.00h, excepte els dissabtes, diumenges i festius que
obren a les 11.30h.
La segona piscina, la trobarem al barri del secà, amb
un gran zona verda i tres vasos de bany amb diferents
formes que permeten una
millor distribució dels banyistes, a més una de les piscines disposa d’una zona
amb sortidors d’aigua. La
piscina està oberta del 12 de
juny a l’11 de setembre amb
el mateix horari que la del
polisportiu. Les entrades i
abonaments es poden adquirir en les mateixes piscines.

Camarasa
------------------------------------Camarasa té uns
1.000m 2 d’instal·lacions,
amb dos vasos de bany, un
de gran i un de petit, gespa
als revoltants, servei de bar i
bibliopiscines, així com cursets de natació. Obren del 24
de juny a l’11 de setembre,
de les 11:00h a les 20h.

-------------------------Piscines municipals de

BALAGUER
Polisportiu

- 4.000 m2 d’instal·lacions
per bany i solàrium.
- Oberta del 19 de juny al
28 d’agost.
- Horari: De dilluns a
divendres de 12:15h a
20:00h. Dissabtes, diumenges i festius a partir
de les 11:30h.

-------------------------Piscines municipals de

BALAGUER
Secà

- 4.000 m2 d’instal·lacions
per bany i solàrium.
- Oberta del 12 de juny a
l’11 de setembre.
- Horari: De dilluns a divendres de 12:15h a 20:00h.
Dissabtes, diumenges i
festius a partir de les
11:30h.

-------------------------Piscines municipals de

LA SENTIU DE SIÓ

- 2.000 m2 d’instal·lacions
per bany i solàrium.
- Oberta del 22 de juny a
l’11 de setembre.
- Horari: Tots els dies de la
setmana de 12:00h a les
20:00h, vigílies i festius
fins a les 21h.
- Servei de bar

P I S C I N E S <<
Castelló de Farfanya
-------------------------------------

Piscines municipals de Castelló de Farfanya

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

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

Montgai
------------------------------------Montgai i Butsènit
compten amb una instal·lació de piscines cada població, amb dos vasos de bany
cadascuna. Obren del 23 de
juny al 6 de setembre, de les
12h a les 20h.

Térmens
------------------------------------Térmens disposa de
2.500m 2 d’instal·lacions,
obertes del 19 de juny a l’11
de setembre tos els dies de
les 11:30h a les 20:30 hores.

Piscines municipals de Gerb

Castelló de Farfanya disposa de 2.000m2 d’instal·lacions dedicades a les piscines, amb 3 vasos de bany,
un olímpic, una mitjana i
una petita. Tenen servei de
bar permanent i les entrades
i abonaments es poden adquirir en el mateix recinte, al
bar. Les entrades per a nens
i nenes de 4 a 7 anys és d’un
euro, i per las majors de 7
anys dos euros. Els abonaments de 4 a 7 anys és de 9
euros, i per als de més de 7
anys 18 euros. Durant l’estiu realitzen cursets de natació per a nens i adults. Les
piscines romandran obertes
del 24 de juny al 4 de setembre, tots els dies de la setmana de 12 a 20 hores.

Àger
------------------------------------Àger compta amb una
piscina per a adults i una per
a nens. Obren del 23 de juny
a l’11 de setembre.

Menàrguens
------------------------------------Menàrguens disposa de
2.160m2 d’instal·lacions amb
una única piscina.

-------------------------Piscines municipals de

CASTELLÓ DE
FARFANYA

- 4.000 m2 d’instal·lacions
per bany i solàrium.
- Oberta del 24 de juny al 4
de setembre.
- Horari: Tots els dies de la
setmana de 12:00h a les
20:00h.

-------------------------Piscines municipals de

GERB

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

-------------------------Piscines municipals de

CUBELLS

- 1.000 m2 d’instal·lacions
per bany i solàrium.
- Oberta del 22 de juny al 4
de setembre.
- Horari: Tots els dies de
11:00h a 20:00h.
- Servei de bar
- Cursets de natació per a
nene si nenes d’entre 3 i
12 anys

9
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P I S C I N E S
-------------------------Piscines municipals de

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

Les instal·lacions de la
Sentiu de Sió compten amb
més de 2.000m2 de bany i solàrium, amb una amplia zona
de gespa, i amb dos vasos
de bany, un rectangular amb
fosa per a grans i una altra
irregular per a petits. Durant
l’estiu es farà un curset de
natació. Les piscines romandran obertes del 22 de juny a
l’11 de setembre, tots els dies
de 12:00h a 20:00h, excepte
vigílies i festius que serà fins
a les 21:00h. Hi ha servei de
bar, i les entrades i abonaments es poden adquirir al
mateix recinte o bé a l’Ajuntament.

Vallfogona de B.
------------------------------------Vallfogona compta amb
unes magnífiques instal·lacions pel bany i prendre el
sol, amb 4 vasos de bany, 1
de gran, 2 de tamany mig i
una petita per a nadons. Tenen servei de bar durant l’horari de piscines, i es fan diferents activitats culturals, esportives i lúdiques al mateix
recinte, les quals es poden
consultar a la pàgina web
www.vallfogona.net. Les piscines estaran obertes del 18
de juny al 10 de setembre, tots
els dies de la setmana d’11h
a les 20h. El recinte compta
amb una zona de jocs per la
canalla i una pista
polisportiva. Es poden treure
abonaments a l’Ajuntament,
l’entrada sola a taquilla.

ALGERRI

- 4.000 m2 d’instal·lacions
per bany i solàrium.
- Oberta del 19 de juny al
28 d’agost.
- Horari: De dilluns a
divendres de 12:15h a
20:00h. Dissabtes, diumenges i festius a partir
de les 11:30h.

-------------------------Piscines municipals de

OS DE BALAGUER
Piscines municipals de Vallfogona

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

Les piscines municipals
d’Os de Balaguer disposen
d’unes grans instal·lacions,
amb 4.600m 2 de zona de
bany i sol, amb quatre vasos
de bany, dos de grans, un
mitjà i un de petit. Disposa
de més de 1.500 metres de
gespa. Té socorrista i realitzen cursets de natació durant l’estiu. Ofereix servei de
bar i terrassa, i una gran zona
dedicada a jocs infantils, així
com un ampli aparcament.
Les piscines d’Os obren del
23 de juny a l’11 de setembre, d’11:00h a 20:00h. El 23
Al costa mateix tenen la zona
esportiva amb una pista coberta.

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

La població noguerenca
d’Algerri disposa d’unes
grans instal·lacions per les
piscines municipals amb
més de 2.000m2 d’extensió
per a zona de bany i per a
sol. Compta amb dos vasos
de bany, un de gran pels que
ja saben nedar i l’altre petit
per la canalla de molt poca
fondaria.
Tenen servei de bar al recinte, i les entrades i abonaments es poden adquirir a
les mateixes piscines.
Aquest any obren el recinte del 24 de juny a l’11 de
setembre, i l’horari és de les
11 del matí a les 8 del vespre.

- 4.000 m2 d’instal·lacions
per bany i solàrium.
- Oberta del 12 de juny a
l’11 de setembre.
- Horari: De dilluns a divendres de 12:15h a 20:00h.
Dissabtes, diumenges i
festius a partir de les
11:30h.

-------------------------Piscines municipals de

VALLFOGONA

- 2.000 m2 d’instal·lacions
per bany i solàrium.
- Oberta del 22 de juny a
l’11 de setembre.
- Horari: Tots els dies de la
setmana de 12:00h a les
20:00h, vigílies i festius
fins a les 21h.
- Servei de bar
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200 alumnes de la Noguera participen
al projecte “futurs emprenedors rurals”
Hi han participat 200
alumnes de 5è de
primària d’un total de
cinc centres educatius
de la comarca
El dia 10 de juny de 2011,
el Consorci GAL NogueraSegrià Nord, dins del marc
del projecte de cooperació
«Futurs Emprenedors Rurals: L’aventura de fer», ha organitzat, a la seva seu al
Consell Comarcal, una jornada per donar a conèixer els
treballs realitzats pels gairebé 200 alumnes de diferents
escoles que han participat
en el projecte.
L’exposició «L’aventura
de fer» mostrà les empreses
creades pels alumnes de 5è
d’educació primària dels
diferents centres educatius
de la comarca: CEIP Alfred

Exposició al Consell Comarcal

Futurs emprenedors rurals

Potrony (Térmens); CEIP
Àngel Guimerà (Balaguer);
Escola de Ponts (Ponts);
CEIP Salvador Espriu
(Vallfogona de Balaguer) i
CEIP Gaspar de Portolà
(Balaguer).
Amb aquesta exposició
es pretén fomentar entre els
alumnes la transferència de
coneixement, difondre els

processos i el resultat de les
activitats realitzades durant
el projecte, incentivar als
alumnes pel treball realitzat,
crear un punt de trobada
entre la comunitat educativa
en conjunt i transferir
experiències entre les
comarques participants al
projecte.
Aquest projecte de
cooperació fomenta entre els
alumnes de 5è d’educació
primària les vocacions
emprenedores, ja que s’ha
desenvolupat a partir dels
següents eixos: els de
promoure el desenvolupament de les qualitats
personals relacionades amb
l’esperit empresarial; aportar
un coneixement del món
empresarial; conscienciar
sobre les possibilitats que
ofereix l’autoocupació i
estimular l’aprenentatge a
través de la pràctica.

Cloenda del curs “Eines per
una bona salut” al Consell
Comarcal de la Noguera
Una trentena de dones del col·lectiu gitano
de Balaguer que formen
part del Programa
Interdepartamental de la
Renda Mínima d’Inserció
han participat en el curs
“Eines per a una bona salut” organitzat pels Serveis Socials i el Servei d’Informació i Atenció a les
Dones (SIAD) del Consell
Comarcal de la Noguera.
Aquesta formació ha
estat impartida per
professionals del CAP de
Balaguer
i
ha
desenvolupat temes com
estils de vida saludable,
quines són les malalties
més comunes, què és la
Unitat d’Atenció a la
Salut
Sexual
i
Reproductiva (ASSIR),
entre altres.

Participants al curs

Hi han participat una
trentena de dones del
col·lectiu gitano de
Balaguer que formen
part del PIRMI
El curs s’inscriu dins
les activitats de foment de
la igualtat de gènere del
SIAD, per promoure una
societat igualitària i no
sexista en el col·lectiu
gitano de Balaguer.
El president del
Consell Comarcal de la
Noguera, Vicent Font va
ser qui va lliurar el
diploma acreditatiu a les
participants que van
valorar molt positivament
aquesta acció formativa
que van rebre.
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“Adopchina” celebra a Sant Llorenç de
Montgai la seva trobada anual
Van reunir-se el passat cap de setmana al Càmping
La Noguera per preparar el calendari benèfic

“Adopchina” al Càmping de Sant Llorenç de Montgai

Durant el passat cap de
setmana diverses famílies
d’Adopchina, que han adoptat nenes xineses en els darrers anys, van reunir-se al
Càmping de Sant Llorenç de
Montgai, en la seva trobada
anual que fan per famílies.
En la trobada, van poder preparar el calendari benèfic que
l’entitat edita anualment
amb la col·laboració de la Diputació de Lleida.
El calendari serveix per
recaptar fons per als nens
malalts dels orfenats xinesos. Molts cops es tracta
d’operacions senzilles que
permeten que els nens puguin ser adoptats.

Jornada de turisme de fauna i
desenvolupament rural a Montgai
El president de la Diputació de Lleida i alcalde de
Montgai, Jaume Gilabert, va
inaugurar el passat dijous la
2a Jornada de Turisme de
fauna i desenvolupament
rural a Montgai.
L’objectiu de la jornada és
promocionar com a activitat
econòmica el turisme a l’entorn de la fauna, la flora i el
paisatge característics de les
àrees protegides de gran interès natural, com són la
Xarxa Natura 2000, localitzades als secans de la plana
de Lleida.
El president de la
Diputació de Lleida va
explicar que aquesta jornada
pretén demostrar que dins

Jornada de Turisme i fauna a Montgai

del món rural hi ha
alternatives importants de
desenvolupament.
Gilabert va dir que
l’associació del sector

primari amb el turístic ha
d’ajudar en el futur al
manteniment del món rural
per frenar el despoblament i
el desequilibri territorial.

El COU d’Àger rep la visita
d’una desena d’organitzadors
professionals europeus

Visita dels organitzadors europeus

Van reunir-se entre el
6 i el 9 de juny, per
tal de conèixer el
Centre d’observació
de l’Univers d’Àger
Una desena d’organitzadors professionals de
reunions europeus s’ha
interessat per conèixer el
Centre d’Observació de
l’Univers (COU) d’Àger,
amb la intenció d’incloure’l en la seva cartera d’activitats per oferir als seus
clients, i així promocionarlo per tota Europa.
Durant la visita a
l’equipament, el director
científic del Consorci del
Montsec, Salvador Ribas,
els ha guiat pels diferents
espais del centre i els ha
explicat les activitats que
s’hi duen a terme
habitualment, com ara les

programacions
del
planetari UIl del Montsec i
les
observacions
astronòmiques des del
parc de telescopis.
El grup de professionals
internacionals
assisteix aquests dies al
Buy Catalunya Meetings,
Incentives & Events, una
acció organitzada per
l’Agència Catalana de
Turisme, on participen una
setantena d’organitzadors
de congressos, convencions i incentius de 13
mercats diferents per
conèixer l’oferta catalana
especialitzada en aquest
segment.
El Buy Catalunya, que
se celebra del 6 al 9 de juny,
inclou l’organització de
quatre viatges de prospecció perquè els agents i organitzadors professionals
de reunions coneguin in
situ els atractius i les singularitats de Catalunya.
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La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres
Abans que el temps ho
esborri
Autor: Xavier F. Baladía
Gènere: Biografia

Ameníssima crònica de
l’alta burgesia que va fer la
revolució industrial a
Catalunya i l’acolorit retrat
de la seva descendència en
una Barcelona convulsa,
cosmopolita, alegre i
nocturna. L’autor, membre
d’una de les famílies més
peculiars d’aquest extens
microcosmos, ens descriu
amb picardia i tendresa els
diversos membres de la
seva estirp i el seu entorn:
artistes, intel·lectuals,
vividors, falsos prínceps,
majordoms... Entre ells,
personatges com Richard
Strauss, Eugeni d’Ors i Lídia
de Cadaqués, Alfons XIII, el
maharajà de Kapurthala,
Salvador Dalí...

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

En Peter i la Rebecca són
una parella encantadora amb
una filla adolescent. Residents al sofisticat barri del
Soho de Nova York, tots dos
tenen més de quaranta anys
i passen per la seva millor
etapa professional: ell com a
galerista d’art i ella com a
editora d’una publicació
cultural. Un bon dia, però,
aquest feliç matrimoni rep la
visita del germà petit de la
Rebecca, l’Ethan, un noi de
poc més de vint anys que ha
passat per una addicció a les
drogues i que encara viu
desorientat. El jove provoca
un profund trasbals a en Peter,
qui de sobte es qüestiona tot
el que ha perseguit i construït
al llarg de la vida.

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

Quan cau la nit
Autor: Michael
Cunningham
Gènere: Novel·la

La noche estrellada
Autor: Jimmy Liao
Gènere: Per a tots els
públics

A través del fil conductor
de l’obra del mateix títol de
Van Gogh, la història ens
parla d’una nena que viu una
situació familiar insostenible,
que li provoca un intens sentiment de soledat. Un bon dia
apareix un noi que sembla
compartir amb ella molts
punts en comú però, per
sobre de tot, se senten
diferents. Aquesta curiosa
connexió els porta a descobrir
un dels regals més grans que
ens ofereix la vida i que no és
altre que l’amistat. Un llibre
que pàgina a pàgina ens
enamora i mostra com en el
nostre interior hi viu una de
les forces més grans de què
disposem: la imaginació.
Premi Llibreter 2010.

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
Si tingués memòria,
m’hauria après el món i en gaudiria,
no per notori, per faust o poderós,
ans al contrari, només per constatar
que retenir, convé i és necessari,
per fer que brolli clar tot el bagatge
que el temps ha anat guardant en plecs i capes,
al moll dels ossos, a dins la pell,
al bagul d’allò passat,
d’aquelles coses bones, com també
les que no tant,
algunes ja del tot desfigurades.

ES LLOGA
PARQUING
TANCAT
davant Col·legi
Germanes Carmelites
Raó tel. 973

448 273
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La Triatló de llarga distància reuneix a
més de 200 atletes d’arreu de l’estat
TRIATLÓ >>Josu Uriarte
va guanyar la prova amb
un temps de 04:52:06,
mentre que Ester
Hernández guanyà la
prova femenina
El passat dissabte es va
disputar la tercera edició del
triatló Llarga distància de
Balaguer inclòs en la lliga de
clubs de la Federació Catalana de Triatló i organitzat per
Club Esportiu Pedala.cat en
col·laboració amb l’ajuntament de Balaguer.
Aquesta prova esportiva
consta de tres disciplines: en
primer lloc 1900 m de natació, que es van disputar a
l’embassament de Sant
Llorenç de Montgai. A continuació els triatletes van recórrer en bicicleta de ruta
una distància de 90 km per
la comarca de la Noguera,
amb un desnivell de més de
1.500 m.
Aquest circuit ciclista estava format per tres ports de
muntanya, iniciant aquest

Prova de natació

tram ascendent el port de
Vilanova de la Sal i amb el
seu punt culminant al Port
d’Àger i les seves vistes impressionants sobre la Noguera i el Montsec. Per acabar, un cop els triatletes completaven el tram ciclista i arribaven a Balaguer, s’iniciava el segment de cursa a
peu. Aquest segment consta de 21 km pel municipi de
Balaguer, començant per la
passarel·la nova, seguint per
la vora del riu i posteriorment
passant pel Passeig de l’estació.
L’arribada va tenir lloc a

Prova ciclista

la plaça de la passarel·la on
es va organitzar un parc tancat.
A nivell esportiu, la cursa
la va guanyar el triatleta
d’Euskadi Josu Uriarte
Eizaguirre de Markina amb
un temps de 04:52:06.
En segon lloc va entrar
el triatleta català Sergi
Rodríguez Jiménez del Club
Triatló Manresa i en tercer
lloc va entrar l’Enric
Gussinyer del Club Natació
Olot.
En categoria femenina la
primera posició la va assolir
la triatleta catalana Ester
Hernández Casahuga del
club Natació Reus Ploms
amb un temps de 05:32:44,
en segon lloc Ester Ferrer
Riera del Club Natació Vic i
en tercera posició l’Alba
Xandri Sueti del Club Triatló
Sant Joan de les Abadesses.
En la classificació final
per clubs de la triatló, tant
en categoria masculina com
en femenina el millor club va
ser el Club Natació Reus
Ploms, pels resultats
aconseguits dels seus
esportistes.

Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes

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

Tel. 973 450 808
Mòbil 617 917 841
BALAGUER

Xavier Torrades i Mercè Tusell
guanyadors absoluts de la
Triatló de muntanya
La
Triatló
de
muntanya va donar inici
amb la prova de natació
en l’embassament de St.
Llorenç, continuant amb
el circuit de BTT, de 24 km.
de distància, amb una
duresa important i uns
paratges
que
van
encantar als participants
que cobria les poblacions
de St. Llorenç i Vilanova;
i arribant a Balaguer, per
concloure la prova amb el
clàssic circuit urbà pels
vials dels casc antic.
El
club
local,
Pedala.cat, va estar a
l’alçada i va ser present en
tots i cada un dels trofeus
atorgats al final de la
prova; en categoria
masculina, va aconseguir
col·locar a més de 3
participants entre els 15

TRIATLÓ >>Ambdós
triatletes van proclamar-se campions de
Catalunya de Triatló
de muntanya
primers, la qual va veure
com Marc Relaño va
quedar en 3a posició
absoluta del campionat;
l’Eduard Queralt, del Reus
ploms en 2a posició i en
Xavier Torrades com a
primer classificat i campió
de Catalunya en triatlons
de muntanya, amb un
temps total de 1:51:53 h.
En categoria femení
absoluta, la guanyadora
va ser Mercè Tusell del
C.N. Reus Ploms i
campiona de Catalunya.

Arribada del corredor local Dani Querol
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El festival de Gimnàstica Rítmica omple
el Teatre Municipal de gom a gom
GIMNÀSTICA RÍTMICA >> Prop de 800 persones van
assistir al festival de final de curs de l’escola municipal de Gimnàstica Rítmica el divendres 10 de juny

Participants al festival

El passat divendres 10 de
juny, el teatre municipal es
va convertir en l’escenari del
festival de clausura de
l’escola municipal de
gimnàstica rítmica.
La temàtica d’aquest
edició, una nena que viatjava
arreu del món per tal de
descobrir i meravellar-se de
les nombroses opcions que
dóna la sincronització del
ball i la música, va emocionar
les més de 800 assistents
que omplien les butaques i
les escales del teatre.
Familiars, amics, autoritats i
gran nombre de públic
curiós, van poder gaudir
d’una mescla de música que
passava des del country,
rock, pop, dansa clàssica i
els més recents estils
musicals amb el funky i hip-

Un dels grups participants

hop.
Els diferents grups de
nenes, van ser les veritables
protagonistes que gairebé
durant tot el festival van estar
amenitzades i acompanyades del ritme, no només de
la música, sinó del caliu del
públic.
L’escola tanca una nova
edició, una edició que ha
acollit a més de 100 nenes
que han practicat la
gimnàstica rítmica com a
principal esport, amb la

pràctica dels balls moderns
i de la sincronitzada per a les
adolescents, i amb la
inclusió de les activitats
motrius amb música per als
grups de l’Estel, que per
segona temporada han
participat de l’escola i del
festival de clausura.
L’escola reprendrà el seu
horari habitual i la 5a edició
el proper mes de setembre,
amb les ganes i la il·lusió de
seguir amb l’actual línia de
treball.
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Marc Adsuar i Laura Costa, escollits
millors esportistes de l’any 2011
Van ser guardonats en el
decurs de la festa de la
Nit de l’Esport 2011, el
passat 17 de juny al
Teatre Municipal
Marc Adsuar de la Societat de Pescadors Esportius
de Balaguer i Laura Costa del
Club de Gimnàstica Rítmica
de Balaguer van ser els escollits com els millors esportistes balaguerins de l’any
2011, en la Nit de l’Esport
celebrada al Teatre Municipal, el passat divendres al
vespre, davant d’uns 500 representants de l’esport balaguerí.
Marc Adsuar campió de
Catalunya i d’Espanya per
equips de pesca de
salmònids va fer un gran
paper en el mundial, amb la
medalla de bronze, en

Guardonats a la Nit de l’Esport

categoria juvenil.
Per la seva banda, Laura
Costa, per les seves 6
participacions consecutives
en els campionats d’Espanya, campiona de Catalunya
en modalitat individual.
Per equips, els clubs
guanyadors van ser el primer
equip del Club Escacs
Balaguer, mentre que en

Laura Costa, millor esportista de l’any 2011

categoria femenina les
guanyadores van ser les
components del Club Tennis
Taula Cudós Consultors
Balaguer que han assolit el
sotscampionat en la primera
divisió estatal femenina en
la seva primera participació.
La Nit de l’Esport va estar
presidida per l’alcalde de
Balaguer, Josep Maria
Roigé, acompanyat del
regidor d’esports de
l’Ajuntament, Guifré Ricart,
del president del Consell
Comarcal de la Noguera,
Vicent Font, i del vicepresident de la Diputació de
Lleida, Miquel Aguilà, els
esportistes balaguerins i un
nombrós públic assistent,
els
familiars
dels
guardonats que van voler
acompanyar-los en aquesta
festa. L’acte fou presentat pel
coordinador de l’àrea
d’esports, Albert Marvà.

La Nit de l’Esport ‘11 nomena
els millors esportistes de
cada modalitat esportiva
Els equips aleví,
masculí i benjamí femení
del Club Tennis Balaguer,
els
atletes
Manu
Sánchez, Toni Hermoso i
Joan Bonet del Club
maratonians del Segre;
Andrea Lorenzo i Laura
Costa del Club de
Gimnàstica Rítmica, el
cadet femení i el jugador
sènior Jordi Martín del
Club Bàsquet Balaguer; El
primer equip del Club
Escacs Balaguer; els
nedadors Arnau Gràcia i
Noemí Torres del Club
Esportiu Natació, Josep
Borràs del Centre de
Promoció d’Activitats de
Muntanya; l’equip mixt
atletisme i l’equip
masculí de tennis taula
del Club Esportiu l’Estel;
Marcos Dobarro de

l’Associació Piragüística,
Maria Fargues del Club
Esportiu Pedala.cat; el
Benjamí A, i el porter del
primer equip, Jaume
Nogués, del Club Futbol
Balaguer; Marc Adsuar i
Xavier Pla de la Societat
de Pescadors Esportius;
el cadet i el jugador del
primer equip Josep Maria
Tarroja del Club Futbol
Sala Balaguer, Daniel
Garanto i Ramon Bella del
Casal de la Gent Gran;
Antoni Goixart del Club
Ciclista Balaguer, els
equips masculí A i el
femení Cudós Consultors
del Club Tennis Taula i
Francisco Tenorio de
l’Associació Amics dels
Cavalls de la Noguera, van
ser la resta de nominats,
en la nit de l’esport 2011.

Equip de Tennis Taula Cudós Consultors
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Bon paper dels equips sub-15 i sub-17
del C.F. Balaguer a l’Isle en Dodon
Aquest cap de setmana
el C.F. Balaguer va participar
en un Torneig Internacional
de l’Isle en Dodon amb dos
equips, un de sub 15 i l’altre
de sub 17 enduent-se el tercer premi dins la primera
categoria i el segon en la de
sub 17. Cal destacar que a
l’equip de sub 17 del
Balaguer no li varen encaixar, en tot el torneig, cap gol
i no va perdre cap dels partits disputats passant a la final contra el Saint Gaudens,
partit que va acabar en empat a 0 i varen perdre als
penalts.
També destacar que el
trofeu al màxim golejador de
la categoria sub 15 va ser,
Juanjo Martínez i el de millor
jugador de la categoria sub
17 a Víctor Darias també del
C.F. Balaguer.

El CEN Balaguer, segon de
Catalunya en relleus prebenjamí

FUTBOL >> Els dos equips van participar als
campionats internacionals que organitza cada any,
aquesta localitat del Sud de França

Nedadors balaguerins al Campionat de Catalunya

NATACIÓ>> L’ e q u i p

prebenjamí del CEN
Balaguer han participat
aquest cap de setmana al
campionat de Catalunya
de Relleus de Natació, celebrat a les instal·lacions
del C.N. Reus Ploms. Els
nedadors Adrià Cerezuela,
El C.F. Balaguer a Isle en Dodon

Sixela Gracia, Aurembi-aix
Pifarré i Ramatoulaye
Balde han aconseguit el
segon lloc de Catalunya i
medalla d’argent en la
prova de 4 x 50 metres
estils, i l’equip de 4 x 50
Lliures un meritori 13è lloc
català.
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Pol Calderó es proclama campió de
Catalunya benjamí de Tennis Taula
TENNIS TAULA >>
L’equip de joves
balaguerins va
aconseguir fer un gran
campionat de Catalunya
Aquest llarg cap de setmana s’ha celebrat el Campionat de Catalunya Benjamí-Infantil-Sub21 a Cassà de
la Selva (Girona).
El Club Tennis Taula
Balaguer ha aconseguit pujar al podi en tres ocasions.
La
medalla
més
important ha estat la de Pol
Calderó en individual
masculí que s’ha proclamat
campió de Catalunya
benjamí, tot i sortir com a 9è
del rànquing català. Calderó
es va desfer a vuitens de final
d’un dels favorits al títol,
Joan Díaz, de l’Ateneu 1882,
per 3-2, i va arribar a la final

Equip benjamí-Infantil

Pol Calderó

sense massa problemes. En
el partit pel títol es va
imposar per un clar 3-0 a
David Cabrero, del Tarraco.
Per altra banda, en la
modalitat de dobles, Pol
Calderó i el seu company
d’equip Llorenç Lladonosa
van aconseguir arribar a
semifinals, on van perdre per
3-1 davant de la parella

formada per Adrià Fernàndez
i Oriol Lario, del Badalona i
el Calella respectivament.
En la categoria femenina,
destacadíssim paper de
Gemma Lladonosa que a
quarts de final va guanyar a
una de les favorites, Luna
Limo, del Cassà de la Selva,
i va perdre a semifinals per
un ajustat 3-2 davant Núria
Matas, del Calella, fent-se així
amb la medalla de bronze.
En la categoria per
equips masculins el
Balaguer va ser cinquè d’un
total de tretze equips
participants.
Uns grans resultats per
a la cantera del Club Tennis
Taula Balaguer que continua
creixent dia a dia, gràcies a
l’esforç i gran dedicació dels
seus jugadors que van
millorant i portant el nom de
Balaguer per tot arreu.

El Balaguer Villart Logístic
sots-campió de Catalunya per
equips, a Calella
El Balaguer Villart
Logístic, s’ha proclamat
aquest cap de setmana,
sots-campió
de
Catalunya per equips, en
vèncer per 3-1 al Finques
Ripollet i perdre a la final
per un ajustadíssim 3-2
davant l’amfitrió del
torneig, el Suris Calella.
En la categoria de
dobles, Yanlan Li,
jugadora del Balaguer
nacionalitzada espanyola,
es va fer amb el títol de
campiona,
formant
parella amb Jéssica
Hernández, del Suris
Calella, no cedint ni un joc
en tot el campionat.
En
categoria
individual, Anna Biscarri
es va desfer de Mireia
Badosa, segona cap de
sèrie del torneig, per 3-0,

TENNIS TAULA >>Les
balaguerines van
perdre la final per un
ajustat 3-2 davant
l’amfitrió el Suris
però es va quedar a les
portes del podi en caure a
quarts de final per un 3-1
molt igualat.
D’aquesta manera
l’equip sènior femení del
Club Tennis Taula
Balaguer Villart Logístic
dóna per acabada una
temporada en la qual ha
aconseguit, no tan sols
aquests podis, sinó la
meta que s’havia marcat,
mantenir l’equip a la
màxima
categoria
espanyola.

Equip femenídel CTT Balaguer Villart Logístic

O P I N I Ó
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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.

Qui a ferro mata,
a ferro mort
C.G.A.
----------------------------------------------------------------------------------------

Doncs bé. El que sembla impossible ha succeït a
Balaguer. Des de l’onze d’aquest mes de juny boig tenim un nou alcalde, i gent nova a l’Ajuntament. S’ha
d’esperar com en un il·lusionat somni moltes coses
d’aquest canvi, i de totes unes ens ompliran per desitjades, i d’altres, no acabaran de convèncer, però mai es
podrà dir que són fruit d’una monotonia desidiosa.
En concret, jo que vaig estar per primera vegada a
un canvi de govern municipal, vaig poder comprovar
que devia ser molt dolorós deixar la cadira. Des d’unes
escenes muntades, pel sexe femení per uns seients,
amb intervenció de la primera autoritat cessant, que
no deixaven d’ésser ridícules, a tot el que vaig veure
després i que ho pot ratificar la sala sencera de plens,
doncs estava a arrebossar, era per sentir vergonya. La
poca elegància del perdedor es va fer palesa. I és que
un espera d’un home dedicat a la política, que ha viscut
de la política (i no malament per cert), i format dins un
partit, una millor forma de perdre. Del tot errat he anat
quan he citat la paraula elegància, es podria substituir
per la d’educació, per quan no es pot fer un repartiment
de culpes a tot el poble, menys per ell «l’alcalde de
tots». Ni un «mea culpa» per ell. Ni un possible error
per part seva.
Ni un reconeixement de que era possible, que com
a ser humà s’hagués equivocat essent l’alcalde de tots?
No. Res d’això, més encara, no es paga prou. No estem
endeutats ni molt menys, i com la cirereta del pastís ha
deixat la caixa municipal plena a arrebossar -que són
del recent IBI? o de les factures pendents de pagament? a diferència de com la va trobar. Recoi quina
veritat més gran, quan es diu, que Déu cega als qui vol
enfonsar.
Els retrets a tot Balaguer, els vaig entendre com una
bufetada als socialistes que no el varen votar. I a tots
aquells potser que no li han perdonat certs gestos de
nepotisme delegat o propi. Anem a saber. El que sí és
cert és que el nou alcalde s’ha d’allunyar, però que molt
de les maneres del Sr. Aguilà. Ningú s’avanta de la poca
memòria que pot tenir, és com un defecte, i un no podria
recordar en les mil i una vegada que als plens feia callar
a l’oponent, dient-li que el poble li havia fet i donat confiança, doncs mira ara li han tret. Per que deurà ser? Ell
que a ferro va aconseguir substituir als dos regidors d’Iniciativa, per no haver de complir el pactat, i amb una
jugada maquiavèl·lica deixar a l’oposició ben tocada,
per poder governar sense cap diàleg i cap consens. Com
un «satrapa» amb l’eterna mitja rialla als llavis, tot ben
allunyat d’una humilitat que no li va, no es podia imaginar que als dos anys li tornessin la pilota. És un risc que
ell el devia considerar, però que de remot no valia la
pena valorar-lo i així va «matar» per pròpia tranquil·litat
i comoditat i així l’han mort. Amb pau i la rialla amagada. Jo un espectador i sense cap intervenció en res vaig
esperant ara el Balaguer diferent.
P.D: Senyor Roigé, no deixi d’informar als balaguerins,
és una de les senyals que esperem de la diferència i
parli amb l’oposició que vulgui sincerament parlar.

La revolució dels indignats
Jordi Rodríguez Mestres
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El dia 15 de maig de 2011
una colla de jovent va decidir
acampar en mig de centres
urbans neuràlgics de l’Estat en
protesta per les injustícies
socials que es viuen i què, fins
ara, només es denunciaven amb
el boca orella o, de tant en tant,
en cercles d’opinió.
Aquell moviment ciutadà
espontani ha anat agafant força
fins a l’extrem què, en d’altres
països, també l’han secundat
amb mogudes semblants.
Mesos abans ja s’havia
donat un fenomen semblant en
alguns països àrabs què, fins i
tot, van arribar a fer caure
governs tirans que semblava que
mai acabarien. En d’altres llocs
però, hi ha hagut banys de sang
perquè, desgraciadament,
aquelles
queixes
i
manifestacions socials han estat
esclafades terroríficament o han
acabat amb una guerra civil.
El que canvia d’aquells
moviments amb els d’ara és què,

els anomenats indignats, és un
moviment de protesta pacífic
encara què, de vegades, ha
semblat que no era així. Cal
recordar que Mahatma Gandhi
va aconseguir l’alliberament de
l’Índia, seguint aquesta filosofia.
Aquesta gent jove és l’únic
col·lectiu que pot fer canviar la
nostra societat atès què, ens
agradi o no, és la societat del
futur més immediat.
La nostra societat va
començar a mostrar el seu
desencís en aquest sistema quan
va decidir deixar d’exercir allò
tant preuat com és el dret de
vot, que ens va costar quaranta
anys en recuperar-lo. En aquell
moment calia ja estudiar què
passava, en la nostra societat i
intentar posar-hi remei.
Fenòmens posteriors com el
vot de càstig (Gil, a Espanya;
Cicciolina, a Itàlia; Le Pen, a
França, etc.) eren un altre motiu
de preocupació, que també calia
estudiar.

Comiat

tothom: consellers i conselleres
comarcals, membres dels
consistoris, treballadors i
treballadores del Consell
Comarcal, de les entitats,
associacions, casals i clubs, etc.
Sense el seu ajut i la seva
col·laboració no hauria estat
possible portar a bon terme tot
el que hem fet en molts camps
com ara: la implantació de la
llei de dependència, el suport als
ajuntaments, la recuperació de
la memòria històrica, impuls del
turisme, millora de la freqüència
del transport públic, posar ADSL
i telefonia mòbil a tots els
municipis i nuclis, creació d’una
nova deixalleria a Artesa de
Segre,
campanyes
per
promoure la gastronomia i els
productes autòctons, projectes
solidaris com Àgape-Aliments
Solidaris de la Noguera,
l’obertura de l’Oficina Jove de
la Noguera, l’assessorament i
els ajuts a la creació de noves
empreses, el desplegament del
programa europeu Leader, el
suport a nous consorcis de salut

Vicent Font i Bernaus
-------------------------------------------------

Amics i amigues,en primer
lloc, voldria felicitar tots els
homes i dones que han estat
elegits alcaldes, alcaldesses,
regidors i regidores dels
municipis de la nostra comarca.
A tots i totes vull desitjar-los
molt sincerament encert i sort
en la seva tasca i en les seves
decisions al llarg de la
legislatura que, cal dir-ho tot,
serà complicada per la crisi
econòmica i la manca de
finançament que faran que el
seu treball no sigui gens fàcil.
Espero, no obstant, que tots
farem el que estigui al nostre
abast per superar aquestes
dificultats.
També vull agrair la
confiança i el suport que en
aquests 4 anys que he estat
president del Consell Comarcal
de la Noguera he tingut de

Mai es va fer res i es va mirar
cap a un altre lloc i ara apareix
un sector de la població que ni
vol callar, quan hi ha eleccions ni
vol malbaratar el seu vot.
Sempre he pensat que cal
defensar les persones que es
dediquen a la política perquè vull
creure que la gran majoria ho fa
per ajudar la societat en la que
viuen però és ben cert que no em
fan gens de llàstima quan sectors
de la població els foten a parir
perquè, siguem clars, cadascú ha
d’assumir
les
seves
responsabilitats i si des dels
diferents governs no s’ha sabut
donar a la població una resposta
justa a les seves necessitats són
els polítics honrats els que han
de pressionar als seus respectius
partits perquè actuïn d’una altra
manera.
Les revolucions es feien
abans amb molta violència
(França, Rússia, Cuba, etc.) i ara
sembla que es vol canviar el rumb
del planeta des d’una posició
pacífica i intel·ligent.
Vagi el meu respecte i el meu
suport a aquest col·lectiu
d’”indignats” i, tant de bo,
aconsegueixin allò que s’han
proposat.

i de turisme, el projecte de
recuperació de varietats de vinya,
olives, fruita i hortalisses
autòctones de la comarca, a més
d’ajudar a promoure la música i
la cultura.
A tots i totes vull agrair-vos
la vostra col·laboració. Treballar
amb i per vosaltres ha estat una
bona experiència i un plaer. No
cal dir que personalment ho he
fet amb convicció i també amb
molta il·lusió. Sense cap mena
de dubte, la implicació de
tothom ha permès fer avançar i
millorar la nostra comarca.
No obstant, encara queden
reptes per assolir. I continuaré
treballant perquè es puguin dur a
terme, ja que tot i que no ho faré
com a president del Consell
Comarcal, mantinc el mateix
compromís amb la mateixa
convicció i el ferm propòsit de
treballar pel progrés de la
Noguera i per la Catalunya lliure
i pròspera que molts anhelem.
Gràcies i ben cordialment.
-----------------------------------------------------
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L’Orfeó Balaguerí celebra el 90è
aniversari amb un concert a St. Domènec
L’Orfeó va comptar amb la col·laboració de l’Aula
Municipal de Dansa i la colla Verge del Miracle

Orfeó Balaguerí

El passat diumenge 19 de
juny, a l’Església de Sant
Domènec, l’Orfeó Balaguerí va
oferir el concert de fi de curs,
en motiu del 90è aniversari de
l’entitat.
El concert va constar de
dues parts, dirigides per
Enriqueta Tena.
La cèlebre barcarola de
Jacques Offenbach va estar
complementada per una
coreografia feta per l’Aula de
Municipal de Dansa de
Balaguer, mentre que la
sardana «Aimat Balaguer»
estrenada en el 75 è aniversari
de l’Orfeó Balaguerí, va ser
ballada per la colla balaguerina
«Verge del Miracle».

La 27ena edidicó de la Transsegre, els
propers dies 8, 9 i 10 de juliol
Els membres de l’organització estan acabant d’ultimar
els detalls per tenir-ho tot a punt
per la propera edició de la Transsegre. Els actes començaran el
divendres, amb l’obertura de la
zona d’acampada, batucada i
nit de DJ’s per la nit. L’endemà,
baixada pel primer tram
Camarasa- Sant Llorenç i per la
nit festa a baix al riu amb els
grups Spirit i Buhos.
Diumenge al matí el segon
tram des de Gerb fins a
Balaguer. A l’arribada hi haurà
l’entrega de premis i fi de festa.

Transsegre

Exposició de final de curs dels
alumnes de l’Escola d’Arts
Plàstiques de Balaguer

Exposició de l’Escola d’Arts Plàstiques

L’exposició ha estat
instal·lada a la Sala
d’exposicions de
l’Ajuntament fins el
dia 19 de juny
Com cada any, a la
sala d’exposicions de
l’Ajuntament de Balaguer
des del dia 3 fins el 19 de
juny, ambdós inclosos,
els alumnes de l’Escola
d’Arts Plàstiques exposen part de l’obra elaborada durant el curs.
En l’exposició es pot
veure obres realitzades en
les disciplines de dibuix
artístic i tècniques
pictòriques (disciplines
que s’han impartit durant

el curs citat) elaborades
pels ja anomenats
alumnes de dita escola i
els quals tenen una edat
compresa entre deu anys
fins a mitjana edat.
Cal dir que aquest any
en motiu dels 800 anys del
mercat de Balaguer, els
alumnes de dita exposició
han volgut homenatjar
aquest fet mostrant un
conjunt d’obres entre
altres, realitzades amb
diferents tècniques de
dibuix i pintura, les quals
fan referència a certs
productes que es venen
en el mercat (pomes,
peres i flors) com també
la presència d’obres de
figura humana la qual es
troba sempre present en
un mercat.

O C I

Correfocs i el grup “Les ties queques”
protagonistes de la Nit de Sant Joan
Els diables de Balaguer
faran el correfocs pels
diferents carrers i
places del Centre
Històric de la ciutat
Aquest dijous 23 de juny,
Balaguer celebrarà la revetlla de Sant Joan, donant la
benvinguda a l’estiu, de la
mateixa manera que es fa a
la majoria de poblacions catalanes.
La que és la nit més curta de l’any, es viurà, com
mana la tradició, amb un
espectacle de foc a càrrec
dels Diables de Balaguer
“Bèsties Feréstegues” amb
un recorregut que sortirà des
del Portal del Gel, passarà pel
carrer Minerva, la Plaça del

El Parc Astronòmic
retransmeté l’eclipsi de Lluna
El Parc Astronòmic del
Montsec (PAM) va oferir
en directe l’eclipsi total de
Lluna del passat dimecres, dia 15.
Es va poder seguir la
retransmissió per internet,
a través de la pàgina web
www.parcastronomic.cat/
live/ [1], que va estar ope-

Correfocs

Mercadal, el carrer Barrinou,
el carrer Sant Josep, el carrer del Miracle i acabarà novament a la Plaça del Mercadal, on es farà l’espectacle i
la traca final.
El correfocs, que començarà a les 11 de la nit, comptarà amb el suport d’un grup

de diables de Lleida, que faran més reeixida la festa.
A partir de les 12, hi haurà l’encesa de la foguera de
Sant Joan, al marge esquerra del riu, al Parc de la Transsegre, i l’inici de la revetlla,
amb el grup musical femení
“Les ties queques”.
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Eclipsi de Lluna

ratiu des d’unes hores
abans per emetre imatges.
El PAM va fer el seguiment mitjançant dels telescopis del Centre d’Observació de l’Univers d’Àger.
De l’eclipsi total de Lluna
se’n van poder veure gairebé totes les fases des de
Catalunya.
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Anuncis breus classificats
TREBALL
------------------------------------ES PRECISA mecànic
d’automoció amb experiència. Interessats portar
C.V. a Balmotor, c/ Rafel
de Casanoves, 6 de
Balaguer. Tel: 973447705.
------------------------------------ESTUDIANT universitari
cerca feina en explotacions ramaderes i/o agrícoles durant l’estiu. Raó:
696622090.
------------------------------------ES DONEN classes d’anglès de primària i ESO.
Raó: 973445126.
------------------------------------SE OFRECE chica para
cuidar niños o gente
mayor. Horario a convenir.
Con experiencia. Razón:
638148552.
------------------------------------S’OFEREIX estudiant
universitari per realitzar
classes de repàs a alumnes de primària i ESO.
Horaris a convenir. Raó:
630744536.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IMMOBLES
------------------------------------FONTDEPOU es ven
parcel·la urbanitzable de
800 m2, amb tots els serveis. És totalment plana.
Bé de preu. Raó telèfon:
646268186.
------------------------------------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. Interessats trucar al telèfon:
639330429.
------------------------------------ES LLOGA magatzem, c/
St. Pere Màrtir, pàrking al
c/ Urgell i apartaments a
Camarasa. Raó telèfons:
973447752-639920281.
------------------------------------TRASPASSO pub a Balaguer, llicència discoteca.
Abstenir-se curiosios.
Raó: 667476167.
-------------------------------------

ES LLOGA
PARQUING TANCAT
davant Col·legi Germanes Carmelites
Raó tel. 973 448 273

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 o se vende
piso, Paseo Estación, 4
dormitorios, mueblado, 2
baños.
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 LLOGA pàrking tancat
davant Germanes Carmelites. Raó: 973448273.
-------------------------------------

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 casa barata
reformada al c/ Sant Lluís. Moblada i amb electrodomèstics. Interessats
trucar al 686115752973448409.
------------------------------------SALOU, alquilo apartamento por semanas.
Capacidad 4/6 personas.
Recinto privado, con
párking, piscina y zona
verde. A 5 minutos de la
playa. Telf: 609369537.
------------------------------------ES LLOGA PIS al Passeig
de l’Estació. Moblat. Raó:
670255652 (trucar per les
nits).
------------------------------------LLOGUER DE pàrkings
tancats i de línia, al c/
Doctor Flèming. Interessats trucar al: 973443152.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIS
------------------------------------TAROT JOANA Videncia.
Conmigo la verdad verás,
Si no vés la verdad en mis
respuestas, cuelga! Te
atiendo personalmente,
24 Horas. 806430344931518227 Visa, RF 1’18
e, RM 1’53 e, mayores 18
años. JE BOX 126-08021
Barcelona.
------------------------------------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.
------------------------------------VENC taules i cadires de
menjador, molt bon estat.
Raó 973420029.
------------------------------------Per posar anuncis en
aquesta secció, adreceu-vos
a les nostres oficines al c/
Sant Lluís, 36-38 altell de
Balaguer, al telèfon
973448272 o visiteu la nostra web: 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 23 de juny
a les 8 de la tarda del 30 de juny
SALA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 30 de juny
a les 8 de la tarda del 7 de juliol
MARCH
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 7 de juliol
a les 8 de la tarda del 14 de juliol
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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