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Música per a tots
els gustos
Els mesos d’estiu són especialment fructífers pels
organitzadors d’activitats culturals, sobretot amb l’al·licient de fer-ho a l’aire lliure o a la fresca. Cinema, espectacles i especialment activitats musicals omplen
els carrers i places de les nostres poblacions. Les més
petites aprofiten la programació de la seva Festa Major
per incloure aquestes activitats culturals, que difícilment poden organitzar durant la resta de l’any, o bé per
manca de recursos econòmics, o bé per manca d’infrastructures.
Balaguer no s’escapa d’aquestes tendències, i veiem com aquest estiu retorna amb una programació,
especialment musical per a tots els gustos. Si fa uns
dies, els més joves gaudien de la festa de la Transsegre,
els més grans ho podien fer el passat dissabte amb la II
Trobada d’acordionistes i la revetlla del Carme a la Plaça del Museu, o ho podran fer els propers dies amb el
cicle de Música els Castells, amb un concert de música
medieval que oferirà el grup EVO al Castell Formós, o
el concert de la Suffolk Youth Orchestra que acollirà el
Teatre Municipal el proper dijous a les 10 del vespre.
Tot un luxe per la capital de la Noguera, poder gaudir
d’aquesta magnífica orquestra formada per un centenar de joves músics anglesos, que es troben fent una
gira per Europa.
També la propera setmana hi haurà la cantada d’havaneres a la Plaça de Sant Salvador, així com les revetlles del barri del Secà, de la Plaça del Pou, o els actes de
la Festa de Sant Salvador.
Bona música per a tothom.

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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La Transsegre supera amb nota la crisi,
i tanca amb gran èxit de participació
Els organitzadors
agraeixen la
col·laboració
d’institucions, sponsors
i participants
El passat cap de setmana Balaguer va reviure una
nova edició de la Transsegre,
amb 275 embarcacions i
més de 2.500 mariners participants en aquesta 27ena
edició de la festa més refrescant de l’estiu de les comarques de Lleida.
Les dues etapes van gaudir de bona climatologia, i
sense cap incident digne de
remarcar-se en tota la prova
esportiva.
La Festa va començar el
divendres al vespre amb una
sessió de Dj’s que va ser tot
un èxit entre els més joves,
mentre que el dissabte a la

El Parc de la Transsegre ple de gom a gom

nit, Balaguer va omplir-se de
gent per gaudir d’aquesta
festa estival.
La organització de la
Transsegre vol agrair “la col·laboració de totes les institucions, empreses, locals
comercials i de lleure que
han ajudat a que un any més
aquesta festa esdevingui tot
un èxit i molt especialment

Les barques arribant a Balaguer

Al Dj Oriol Garcia i al Dj
Quelo pel seu nivell de compromís ,i als membres del
grup HIFT i sobretot als joves que s’han incorporat a
l’organització; sense ells no
hauria estat possible aquesta edició ni ens podríem
mirar el futur amb l’esperança de la continuïtat de la festa”.
Els organitzadors també
ho fan extensiu a tots els participants tant de la baixada
com als assistents al parc de
la Transsegre, que un any
més han estat, en general,
exemple de bona conducta
cívica aportant un gran ambient en els diferents actes
organitzats al voltant de la
festa.
S’ha acabat la Transsegre
2011, i ja s’està pensant en
la del 2012, per què aquesta
festa d’estiu de Balaguer,
segueixi complint anys.

Cloenda dels cursos
d’alfabetització i conèixer
l’entorn de Balaguer
El passat divendres 1
de juliol va tenir lloc la
cloenda
del
curs
d’alfabetització «Lletres
per tothom» i les
sessions
de
Coneixement de l’entorn
de la ciutat de Balaguer.
D’aquesta manera 25
alumnes provinents del
Marroc, s’han iniciat en
l’aprenentatge del català
i han pogut conèixer
millor el funcionament
dels diferents serveis de
la ciutat.
Tant l’organització
dels cursos com els
alumnes assistents al
curs s’han mostrat molt
satisfets per la realització
d’aquests i els han valorat
molt positivament.
L’alcalde de Balaguer,

Cloenda del curs

25 alumnes del
Marroc han participat
d’aquests cursos que
els serveixen per
integrar-se
Josep Ma Roigé, que va
entregar els diplomes dels
cursos, els va animar a
continuar estudiant i
aprenent català.
Cal recordar que
ambdós cursos estan
organitzats conjuntament
entre l’Àrea d’immigració
de l’Ajuntament de
Balaguer i la Direcció
General per a la
Immigració amb la
col·laboració
de
l’associació Reintegra.

B A L A G U E R <<

El passeig de l’Estació acollirà un nou
Mercat de les Rebaixes el 5 d’agost
Com ja ve sent habitual
aquests darrers anys,
Balaguer Comercial 2021,
Associació de Comerciants
de Balaguer s’ha posat en
marxa per tornar a fer el XIII
Mercat de les Rebaixes, des
de les 9 del matí fins a les 9
del vespre del proper divendres 5 d’agost, al Passeig de
l’Estació com és habitual,
aprofitant el bon temps, l’afluència dels clients i la bona
acceptació.
Es preveu que hi
col·laborin més d’una vintena
de botigues on hi podreu
trobar des de roba infantil,
juvenil, confecció homedona, llenceria, roba per a la

Mercat de les rebaixes

llar i també sabates, òptica i
un ampli ventall de complements i objectes de regal.
S’espera superar les fites

assolides en edicions anteriors que van ser valorades
molt positivament, tant per
clients com per comerciants.

El president del Consell, Vicent Font,
homenatjat per l’Ajuntament de Balaguer
Va signar al llibre d’Honor de la ciutat, i va rebre
una còpia del pergamí del mercat i una arpia

Homenatge a Vicent Font

El passat 8 de juliol, l’alcalde de Balaguer, Josep Ma
Roigé, acompanyat per diferents regidors va fer un acte
de reconeixement a Vicent
Font, president del Consell
Comarcal de la Noguera que
durant els anys de govern al
capdavant del Consell Comarcal sempre ha tingut
una gran atenció en vers la
ciutat de Balaguer.
Per aquest motiu, Font,
va signar al llibre d’honor de
la ciutat i va rebre la
reproducció del pergamí
que atorga el privilegi de la
celebració del mercat a
Balaguer, així com també
una reproducció de l’arpia.
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Cloenda del programa de
Voluntariat per la llengua a
la capital de la Noguera
El passat dijous 7 de
juliol al vespre, va tenir
lloc l’acte de cloenda del
programa Voluntariat per
la llengua (VxL) a la
capital de la comarca de
la Noguera.
Com cada any, la seu
del Casal Pere III-Ateneu
de Balaguer va ser el
punt de trobada, primer,
entre les persones voluntàries i, després, entre les
aprenents.
Aquesta entitat ha
renovat, aquest any,
l’acord de col·laboració amb el Consorci
per a la Normalització
Lingüística per promoure
el VxL.
En aquesta ocasió,
l’acte va ser també una
sessió de treball, en què
les persones voluntàries

A l’acte de cloenda
celebrat al Casal Pere
III van reunir-se
voluntaris i aprenents
del programa
van poder compartir les
seves impressions i les
seves vivències de les
trobades del programa.
Així mateix van fer
diverses aportacions
sobre com actuaven
amb les seves parelles
lingüístiques.
Més tard, es van
afegir a l’acte els aprenents, els quals van
llegir unes quantes
poesies escrites per
alguns d’ells en un curs
de nivell Bàsic 2.

Acte de cloenda

www.revistagroc.com
Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes

Tel. 973 448 332
Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER
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Les Dones d’Almatà organitzen
l’intercanvi i venda de llibres a l’estiu
El passat 7 de juliol, l’alcalde de Balaguer, Josep Ma
Roigé acompanyat per dos
dels seus regidors varen visitar l’espai d’intercanvi i
venda de llibres que l’Associació de Dones d’Almatà ha
organitzat aquest estiu per
segon any consecutiu.
De fet, aquesta iniciativa
es celebrarà tots els dijous
dels mesos de juliol i agost
al carrer del Miracle, davant
el local de la mateixa
associació.
Segons
la
seva
presidenta Lina Gené
l’objectiu d’aquesta iniciativa
és intentar reciclar llibres i
produir una rotació entre els

El servei d’Ocupació
subvenciona els
salaris d’aquests
treballadors durant el
període d’un any

Intercanvi de llibres

mateixos de manera que
molts lectors podran canviar
els seus, que ja han llegit per
altres títols que poden ser

del seu interès.
Tots els llibres que es
venen, tenen un preu únic i
popular d’un euro.

Creu Roja de la Noguera clou el curs de
tèxtil de 60 hores amb 15 participants
El curs ha estat un èxit i ja s’està preparant nous
cursos amb més participants per curs

Curs de tèxtil organitzat per Creu Roja de la Noguera

Mercedes-Benz

Josep Ma Roigé rep els 48
alumnes-treballadors del
Servei d’Ocupació

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

El passat 21 de juny es
va realitzar el tancament del
Curs de Tèxtil, on hi van participar quinze alumnes, organitzat per Creu Roja.
Durant aquest curs van
aprendre nocions bàsiques
de patronatge i elaboració de
diferents peces de vestir.
El curs ha tingut una
durada de seixanta hores i
pel curs vinent es preveu
incrementar el nombre de
places, ja que l’entitat té
molta demanda d’aquest
curs.
Cal destacar també, que
el curs ha estat impartit per
personal voluntari de Creu
Roja a La Noguera.

El Servei d’ Ocupació de
Catalunya a través de
diferents projectes, Noves
Cases per a Nous Oficis i
«Treball als Barris 2010» ha
atorgat a l’Ajuntament de
Balaguer subvencions per
a la realització d’accions
formatives i ocupacio-nals.
Això significa que un
total de quaranta-vuit
persones aturades de
Balaguer han estat
contractades per millorar la
seva
qualificació
i
competència professional,
i alhora realitzar obres i
serveis a la ciutat de

Balaguer.
Aquests
programes són de caràcter
públic i tenen com a finalitat
formar i millorar les
possibilitats d’ocupació de
persones aturades de la
ciutat.
Els programes que
s’estan portant a terme són
les cases d’oficis, amb les
especialitats formatives d’
Electricitat, Assistència
Social, Sensibilització
mediambiental i Instal·lacions i manteniment de
jardins i zones verdes.
Les Cases d’Oficis
permeten que quaranta
joves aturats d’entre 16 i 24
anys puguin desenvolupar
un perfil professional amb
possibilitats d’una futura
inserció laboral en l’ofici en
el que es formen.
Els projectes tenen una
durada d’un any.

Visita institucional

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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Vilanova de la Sal celebra la seva
Festa Major del 29 al 31 de juliol
La programació musical
i diferents actes lúdics
per petits i grans,
centren la Festa Major
d’estiu de la població
Vilanova de la Sal celebra la seva Festa major d’estiu del 29 al 31 de juliol.
La Festa començarà el
divendres 29 de juliol al vespre amb el popular sopar
d’inici de la Festa Major. Els
tiquets podran adquirir al bar
del poble fins el dia 26 de
juliol. Després del sopar,
molta marxa amb els grups
de versions 7D-Rock i la
Disco Band Disc fins que
surti el sol o el cos aguanti.
La festa continuarà el
dissabte 30 de juliol per la
tarda, el tradicional Concurs
de Botifarra, i després pels
més joves hi haurà la II
Gimcama Aquàtica i a continuació Guerra d’Aigua.
Al vespre començarà el
ball de tarda amb l’orquestra Privada, que també ame-

La sortida cultural es
va realitzar el passat
dilluns 28 de juny amb
la participació de 45
noguerencs
El passat dilluns dia
28 de juny un grup de 45
persones veïns dels pobles de Tartareu, Les Avellanes, Os de Balaguer i
Balaguer van realitzar una
El grup Freddie Krooner actuarà el dissabte dia 30

nitzarà el ball de nit, i acabarà la festa nocturna el grup
Freddie Krooner fins ben
entrada la matinada.
La festa Major de
Vilanova de la Sal finalitzarà
el diumenge 31 de juliol amb
una jornada que començarà
amb la Missa de Festa Major. Sortint de missa, hi haurà balls tradicionals a càrrec
de la Colla Jove de Vilanova.
A la tarda, gran concurs
de video-cònsola i a partir de

les mitja tarda, hi haurà una
gran ballada de gegants i cap
grossos acompanyats dels
grallers de Camarasa.
Al vespre hi haurà gran
Ball Fi de festa amb el duet
Jalaysa. A la mitja part del
ball hi haurà servei d’entrepans, per a que ningú marxi
per gana.
La Festa Major està organitzada per l’Associació
de Veïns Montalegre de
Vilanova de la Sal.

DIVENDRES dia 29

DIUMENGE dia 25

22.00 Sopar popular, a continuació marxa amb 7D-Rock
i disco Band Disc.

12.00 Missa solemne i a
continuació balls tradicionals
a càrrec de Colla Jove de
Vilanova.
16.00 Concurs de videoconsola.
18.00 Actuació de gegants,
cap-grossos i grallers de
Camarasa.
20.00 Ball fi de festa, amb el
duet Jalaysa.
Tots els actes són gratuïts,
excepte el sopar popular.

DISSABTE dia 30

Vilanova de la Sal

Veïns de la Noguera Alta fan
una visita cultural a Graus,
Panillo i Roda d’Isàbena

16.00 Concurs de butifarra.
17.30 II Gimcama aquàtica
i Guerra d’Aigua.
20.30 Ball de tarda amb l’orquestra Privada i 00.30 ball
de nit amb la mateixa. Ball pel
jovent amb Freddie Kronner.

Sortida al Pirineu

sortida cultural visitant
Graus, el Monestir budista de Panillo, la Catedral
de Roda de Isábena i finalment el Museu Rural
de Roda.
La jornada va ser
valorada positivament
pels participants, ja que va
estar una diada molt
aprofitada a nivell cultural
i paisatgístic, a pesar de
ser un dia molt calorós,
segons van opinar els
participants.
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L’Hostal Nou i la Codosa celebren la
seva Festa Major del 22 al 24 de juliol

Festa de l’escuma i exhibició
de sevillanes donaran pas al
sopar de Festa major
El dissabte es celebrarà
la refrescant festa de l’escuma a colors, on tan grans
com petits, gaudiran d’un
excel·lent bany d’escuma,
per refredar les altes temperatures de l’estiu. La festa,
començarà a partir de les
19,30 hores.
A partir de 2/4 de 9 del
vespre del mateix dissabte,
hi haurà una exhibició de

Els actes es celebren aquest any a la Codosa

Els actes festius de la Codosa començaran amb una
gran Discomòbil, mentre que el dissabte estarà
dedicat als més petits amb un gran parc infantil
L’Hostal Nou - la Codosa
celebren un any més la seva
Festa Major d’Estiu els dies
22, 23 i 24 de juliol. La celebració dels actes s’alternen entre els dos nuclis de la zona,
l’Hostal Nou i la Codosa, i en
aquesta edició serà la zona de

la Codosa la que aplegarà els
diferents i variats actes de la
Festa Major.
El divendres 22 de juliol
es donarà el tret de sortida de
la Festa Major de la Codosa,
amb una gran Discomòbil. Ja
el dissabte, començaran els

actes a partir de les 12 del migdia amb la instal·lació d’un
gran parc infantil, amb tren,
toro mecànic i cars, mentre
que a partir de les 15,30 hores
s’instal·larà un gran parc infantil aquàtic.
A partir de les 6 de la tarda, hi haurà la traca d’inici de
festa i una hora més tard una
exposició de manualitats i
pintura al local social. A les
20,15 h. Coca i xocolata per a
tothom.

L’Ajuntament de Vallfogona de Balaguer
convida a tothom a gaudir de la

Festa Major de l’Hostal Nou i La Codosa
els dies 22, 24 i 25 de juliol

Festa de l’Escuma

La revista Groc
us desitja
Bona Festa Major!

sevillanes a càrrec del grup
La Noguera, i a partir de les
10 del vespre hi haurà el sopar de Festa Major, amenitzat amb diferents accions
teatrals.
Rosendo i les mulates
de foc i l’Orquestra Show de
nit amenitzaran la festa i la
sessió de ball de la nit del
dissabte de la festa Major de
la Codosa.

C O M A R C A <<

Música i moltes activitats en la Festa
Major de L’Hostal Nou i la Codosa
Programa d’Actes
DIVENDRES dia 22
24.00 Discomòbil

DISSABTE dia 23
12.00
15.30
18.00
19.00
19.30
20.15
20.30
22.00
24.00
24.30

Parc infantil
Parc Infantil Aquàtic
Traca Inici de Festa
Exposició de manualitats i pintura
al local social
Festa de l’escuma a colors
Coca amb xocolata
Exhibició de sevillanes
Sopar de Festa Major amb accions
teatrals
Rosendo i les mulates de foc
Ball amb l’Orquestra Show de nit

DIUMENGE dia 25

L’orquestra Show de nit el dissabte a la nit

Gegants i cap-grossos,
ballada de sardanes i focs
artificials, pel diumenge
Els actes de la Festa
Major de la Codosa del
diumenge començaran
amb el repic de campanes i una ballada de gegants i cap-grossos
acompanyats dels grallers de Balaguer, a partir
de les 12 del migdia.
Mitja hora més tard,
hi haurà una demostració
de sardanes a càrrec de la
colla l’Estol-Espigol
d’Agramunt i una ballada
de sardanes.

A partir de les 6 de la
tarda del diumenge, arribarà el circ Caravan, que
donarà pas, a les 7 de la
tarda, a la gran botifarrada
popular, amb preu econòmic fins acabar les existències.
Una sessió de ball
amb l’Orquestra de Gala i
uns focs artificials a partir
de les 12 de la nit, posaran el punt i final a la Festa Major d’estiu de l’Hostal Nou La Codosa.

Parc Infantil Aquàtic

11.30
12.00
12.30
18.00
18.30

Repic de campanes
Ballada de gegants i capgrossos
Demostració i ballada de sardanes
Circ Caravan
Exposició de manualitats i pintura
al local social
19.00 Botifarrada popular
19.30 Ball amb l’Orquestra De Gala
24.00 Focs artificials, fi de festa

Gegants i capgrossos pel diumenge
El circ Caravan el diumenge a la tarda
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Pere Prat, alcalde de la Baronia de Rialb,
nou president del Consell Comarcal
Pere Prat va ser escollit president en el ple de l’ens
comarcal celebrat el passat dissabte 9 de juliol

Pere Prat, President del Consell Comarcal

L’alcalde de la Baronia de
Rialb, Pere Prat, va ser
nomenat president del
Consell Comarcal de la
Noguera, en el ple que l’ens
comarcal va celebrar el
passat dissabte 9 de juliol,
substituïnt al republicà,
Vicent Font que ha exercit
de president durant els
darrers 4 anys.
L’alcaldessa de Ponts,
Maria Antonia Pubill, el
regidor d’Artesa de Segre,
Domènec Paris i el regidor
de Promoció Econòmica de
Balaguer, Toni Velimelis han
estat nomenats vicepresidents del Consell Comarcal
de la Noguera.

Sis poblacions de la comarca han fet
cursos de català de nivell bàsic
Aquestes
darreres
setmanes s’han fet diversos
actes de cloenda dels cursos
de català per a persones no
catalanoparlants,
organitzats pel Consorci per
a la Normalització Lingüística, a través del Servei
Comarcal de Català de la
Noguera. En total sis
poblacions, Albesa, Artesa
de Segre, Balaguer, Bellcaire
d’Urgell, Torrelameu i Ponts,
han acollit diversos cursos
de nivells bàsics.

Cursos de català per a no catalanoparlants

El Centre d’Observació de
l’Univers organitza campus
per a estudiants de 4rt d’ESO

Campus al COU d’Àger

Una seixantena
d’estudiants de quart
d’ESO fan un campus
al Centre
d’Observació d’Àger
El Centre d’Observació de l’Univers d’Àger
(COU) va acollir el passat
dissabte una sortida científica de la trentena d’estudiants de 4rt d’ESO que
participen en els Campus
Científics d’Estiu de la
Universitat de Barcelona.
Durant la seva estada,
està previst que els joves
facin una visita diürna al
COU, gaudeixin de les
sessions del Planetari i
duguin a terme observa-

cions del Sol.
El proper dia 23 de
juliol visitarà el COU un
altre grup d’uns 30
estudiants, aquest cop de
primer de Batxillerat, que
també prenen part dels
Campus Científics d’Estiu
de la UB.
Els Campus Científics
d’Estiu de la UB
reuneixen, per segona
vegada, una seixantena
d’estudiants de quart
d’ESO (primera quinzena
de mes) i de primer de
batxillerat de tot l’Estat
(segona
quinzena),
seleccionats pels seus
mèrits acadèmics.
La trobada formativa
està organitzada i
finançada pel Ministeri
d’Educació.
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L’Ajuntament de Balaguer presenta la
2a fase del projecte FRIDA per aturats
El passat dilluns, 11 de
juliol, va realitzar-se una xerrada informativa del programa Formació, Recursos i
Desenvolupament Actiu FRIDA que promou l’Ajuntament de Balaguer.
A aquesta xerrada hi van
assistir una seixantena de
persones
aturades,
majoritàriament dones.
Les dues tècniques del
programa FRIDA van explicar les activitats que es realitzaran durant la 2a fase del
projecte. Aquesta trobada va
estar presidida per la regidora de Serveis a les persones
i
Ocupació,
Rosana
Montané. La segona fase del
projecte inclou tallers diversos
com
el
taller
d’autoestima i una ruta guiada pel centre històric.

Santa Linya organitza una
xerrada sobre el iogurt

Aquesta segona fase del programa FRIDA, inclou
l’organització de diversos tallers com el taller
d’autoestima i una ruta guiada al centre històric

Xerrada a Santa Linya

El passat dijous 14 de
juliol, els Amics de Santa
Linya van organitzar una
xerrada col·loqui a la població de Santa Linya sobre «Descobreix els secrets del iogurt i les claus
d’una alimentació equilibrada» que va dur a terXerrada informativa

me la casa comercial
Danone.
La xerrada va comptar
amb la presència d’uns
quaranta assistents,
veïns de les diferents
poblacions del municipi
de Les Avellanes i Santa
Linya.

12 >>

C U L T U R A

La II Trobada d’acordionistes ompla de
públic la Plaça dels Comtes d’Urgell
Més de 400 persones van gaudir d’aquesta trobada
amb 17 músics d’arreu de les comarques catalanes

Trobada d’Acordionistes

La Plaça dels Comtes
d’Urgell de Balaguer va
acollir el passat dissabte 16
de juliol la II Trobada
d’acordionistes ciutat de
Balaguer, organitzada per
l’associació Acordeonik,
La Trobada va omplir de
públic la plaça del Museu,
amb més de 400 persones
que van gaudir d’allò més
escoltant un variat repertori
de peces adaptades a aquest
fantàstic instrument.
Cal
Destacar
la
participació de joves
acordionistes que asseguren
la continuïtat d’aquest
instrument en la nostra
societat.

Els alumnes del Nostra Sra del Carme
fan un treball de recerca a l’Arxiu
Els alumnes de 4rt d’ESO
del Col·legi Nostra Senyora
del Carme de Balaguer han
dut a terme durant el curs
2010-2011 un treball de recerca que porta per títol «Aplicació per telèfon mòbil 3G: Guia
turística de Balaguer. Recerca, creació i comercialització».
Una part d’aquesta tasca
ha consistit a fer recerca
històrica sobre la ciutat de
Balaguer per tal d’elaborar
rutes turístiques, obtenir
fonts gràfiques, redactar
continguts, etc.
El marc per iniciar
aquests alumnes en la
investigació del passat de la
ciutat va estar l’Arxiu Comar-

Alumnes del col·legi Nostra Sra. del Carme

cal de la Noguera. Des del
Col·legi han volgut donar les
gràcies a tot el personal de
l’Arxiu Comarcal per l’oportu-

nitat d’apropar les fonts
històriques als joves
alumnes dels centres
escolars.

L’escultura l’Escull,
protagonista de la nova fitxa
del Museu de la Noguera

L’Escull

Forma part de la
col·lecció “Retalls
d’Art de Balaguer”
que edita el Museu,
trimestralment
El passat 15 de juliol,
es va presentar la fitxa
núm. 4 de la col·lecció
«Retalls
d’Art
de
Balaguer» que edita el
Museu de la Noguera.
Aquesta col·lecció
pretén ser un recull de les
obres d’art instal·lades en
els espais públics de
Balaguer, ja sigui al carrer
o bé en edificis diversos i
té una periodicitat
trimestral.
En aquesta ocasió

l’obra d’art escollida ha
estat
l’escultura
monumental
Escull
ubicada a l’avinguda dels
Països Catalans.
L’escultura a la Unitat
de la Llengua, coneguda
amb l’acrònim de l’Escull
i situada al marge
esquerre del riu Segre, és
obra de l’artista balaguerí
Josep Mateu Profitós.
La peça escultòrica va
ser realitzada per encàrrec
de la regidoria de cultura
de l’Ajuntament de
Balaguer l’any 1999, i tenia
com a objectiu atorgar
més representativitat i
visibilitat al barri de
l’Eixample,
que
s’expandia cap a aquesta
nova zona de la ciutat,
vora el riu.

C U L T U R A << 13

Concert de la Suffolck Youth Orchestra
al Teatre Municipal el 28 de juliol
L’Orquestra formada per
90 músics d’edats entre
els 13 i 21 anys, és una
de les millors orquestres
del Regne Unit
El Teatre Municipal acollirà un concert de la Suffoclk
Youth Orchestra, el proper
dijous 28 de juliol a partir de
les 10 del vestre, amb entrada gratuïta.
La
Suffolk
Youth
Orchestra (SYO) és una orquestra simfònica de més de
90 músics, tots d’edats compreses entre 13 i 21 anys. Es
troba entre els millors del
seu tipus al Regne Unit.
A més d’aparèixer en

Suffolk Youth Orchestra

llocs de prestigi al país, i
donant
presentacions
anuals en els Proms de
l’Snape, SYO han realitzat
nombroses gires per tot
Europa.

El concert es celebrarà al Teatre Municipal

Aquesta jove orquestra,
ha estat seleccionada per
l’acompanyament orquestral del Tour del National
Youth Music Theatre de
‘Creació’.
SYO va ser una de les set
orquestres joves britànics
seleccionats per participar
en el Masterprize Dearfield
Programa d’Educació, que
forma part de Masterprize
2001, en associació amb
l’Orquestra Simfònica de
Londres.
També va presentar un
Ball al Parc en els Jardins de
l’Abadia, Bury St Edmunds,
en presència de Sa Majestat
la Reina i el Príncep Felip
amb motiu de la visita Reial
d’Or Jubillee a Suffolk.

Balaguer acull el cicle de
cinema “Indignats a la
fresca” amb 3 projeccions
El petit anfiteatre darrera del Museu de la Noguera acollirà un cicle de
cinema “Indignats a la
fresca”, amb 3 projeccions cinematogràfiques.
La primera de les pel·lícules serà “Crònica d’un
estiu”, el proper 26 de juliol a les 10 del vespre.
“Crònica d’un estiu” succeeix al París de 1961, on,
en breus apunts s’esbossa la vida francesa enmig
de la industrialització i la
crisis econòmica, les tensions socials provocades
per la guerra d’Algèria i la
seva ressonància en la
metròpoli, tot anunciant

“Crònica d’un estiu”,
“Las uvas de la ira” i
“Harlan County”,
durant els tres
dimarts del cicle
l’explosió futura del maig
del 68.
La segona projecció
es farà el dimarts 2
d’agost, amb la pel·lícula
“Las uvas de la ira”, dirigida per John Ford.
Aquest cicle, es tancarà el dimarts 9 d’agost,
amb la projecció de
“Harlan County”, dirigida
per Barbara Kopple.

Les projeccions tindran lloc a l’anfiteatre del darrera
del Museu
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El C.F. Balaguer afronta una nova
temporada amb moltes cares noves
FUTBOL>> El passat
dilluns 18 de juliol va
iniciar la pretemporada
a les ordres del nou
tècnic Jordi Cortés
El Balaguer 2011-2012 començà a caminar el passat
dilluns 18 de juliol, a les ordres del nou tècnic Jordi
Cortés i moltes cares noves
en la plantilla, tot i que alguns d’ells retornen al primer equip de Balaguer, després d’haver estat una o varies temporades en d’altres
equips.
És el cas dels dos jugadors que la temporada passada van marxar al Binefar,
el defensa Edu Usall i el davanter Ermengol, que retornen a l’equip vermell amb
moltes ganes de fer una
bona temporada.

Un moment de l’entrenament

Plantilla del C.F. Balaguer 2011-2012

Tot i que continua la columna vertebral de la plantilla de la passada temporada,
cal destacar la marxa del capità durant les darreres temporades, Juanjo Tenorio, que
deixa la pràctica del futbol
semiprofessional per dedicar-se a la seva nova tasca
com a coordinador del futbol base del Lleida Esportiu.

Continuen els porters
Jaume Nogués i Dida, i s’incorpora el porter del juvenil
Jordi Martínez com a tercer
porter i que jugarà al filial.
També continuen els defenses Ruben Egea, Dago,
Adrià Pons i Roger Giribet, i
s’incorporen Usall i Jordi
Isern, també provinent del
Binefar. Al mig del camp continuen Jordi Benet, Ciruela,
Andreu Martínez i Jony
Fornier, mentre que s’incorpora Xavi Gracia del Ascò,
Oscar Imaz i Domi de
l’Alcarràs i continuen els davanters Joan Figuerola i
Adrià Fernandez i s’incorporen Roger Esquer del
Mollerussa, Jony del
Cervera i Ermengol del
Binefar. En el quadre tècnic
acompanayar a Jordi Cortés,
David Garcia com a segon, i
Andreu Martínez, entrenador
de porters i delegat.

Àger acollirà una nova
competició nacional de
parapent del 17 al 20 d’agost
El Club Parapent Als
Flayers organitza la prova de la lliga Nacional i
Open FAI 2. L’esdeveniment tindrà lloc els dies
17, 18, 19 i 20 d’agost de
2011 a les muntanyes del
Montsec d’Ares i la seu
estarà ubicada a Àger.
Aquesta zona de vol
és coneguda a nivell internacional com a una de
les millors zones de vol
lliure de l’Estat Espanyol.
Una bona mostra
d’aquest reconeixement
és el fet que just després
de la competició nacional
s’hi celebrarà també una
de les 6 proves del campionat del món de
parapent
(PWC,
Paragliding World Cup,
del 21 al 27 d’agost).
El dia 16 per la tarda,

Parapent a Àger

PARAPENT>> Àger
està considerada una
de les millors zones
de vol lliure de l’Estat
espanyol i d’Europa
s’obren les inscripcions,
es procedeix al registre de
pilots, al lliurament de les
acreditacions i la càrrega
de balises al GPS.
El dia 17 comença l’esdeveniment amb un acte
d’inauguració per a la presentació dels patrocinadors, dels components de
l’organització, les regles
de la competició, l’organització dels transports,
les normes locals i de seguretat i altres punts d’interès.
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El casal Lapallavacara acull la 16ena
edició de l’Open Internacional d’Escacs
ESCACS>> L’open Internacional d’Escacs Ciutat
de Balaguer s’està celebrant al casal del Centre
Històric des del passat 17 de juliol i fins el 25

Open d’Escacs

Des del passat diumenge
17 de juliol, i fins al dia 25,
s’està disputant l’Obert
Internacional d’Escacs
“Ciutat de Balaguer”, al nou
Casal Lapallavacara, en la que
és la seva 16ena edició,
d’aquest
prestigiós
campionat, considerat com
un dels millors que se
celebren a Espanya.
El Torneig es disputa a
nou rondes, i compta amb la
participació d’un centenar de
jugadors d’arreu del món,
entre els quals hi ha una vintena de Grans Mestres i una
vintena de Mestres Internacionals.
El Torneig està organitzat
pel Club Escacs Balaguer i
dirigit per Cosme Barrera.
L’Open repartirà un total
de 13.000 euros en premis.
Com ja és habitual a la

El Gran Mestre Josep Oms de Vallfogona, també hi
participa en aquest Open

història d’aquest Obert Internacional d’Escacs de
Balaguer, el torneig compta
amb un cartell d’autèntic luxe
amb molts dels jugadors superant els 2.500 punts, pujant
el nivell del torneig de manera considerable, amb molts
Grans mestres que mai havien vingut al Obert de
Balaguer.
En l’edició de l’any passat de l’Open d’Escacs, el
guanyador va ser el gran
mestre italià Daniele

Vocaturo.
El lliurament dels premis
d’aquesta 16 edició de l’Open
internacional d’Escacs de
Balaguer, es farà el mateix dilluns 25 de juliol, després de
l’acte de cloenda del torneig,
a partir de les 22,30 hores, al
mateix local de joc, a
Lapallavacara, local que s’ha
estrenat a la ciutat de
Balaguer amb la celebració
d’aquest campionat internacional d’escacs de la capital
de la Noguera.

16 >>

E S P O R T S

Els benjamins del Vedruna, campió del
Futsal Copa Cerdanya, celebrat al juny
FUTBOL SALA>> L’equip aleví es proclamà sotscampió al perdre la final amb el Castella la Manxa

Club Esportiu Vedruna

L’equip benjamí del Club
Esportiu Vedruna Balaguer
va proclamar-se campió del
torneig internacional de futbol sala, FUTSAL Copa
Cerdanya, celebrat del 23 al
26 de juny.
També cal destacar el
sotscampionat dels seus
companys alevins, solament superats per la selecció de futbol sala de Castella
la Manxa.
Els dos equips del Club
Esportiu Vedruna Balaguer
van mostrar un gran nivell
de joc durant tota la competició i es van endur un
bon grapat d’experiències
cap a casa.

El jove tennista Icar Caselles guanya el
campionat aniversari del Tennis Urgell
TENNIS>> Icar Caselles
integrant del grup de competició del Club Tennis Balaguer
aconsegueix la victòria al
campionat aniversari, en
categoria aleví, del club tennis
Urgell, sense ser cap de sèrie al
campionat, ni estar entre el
favorits es va endur el triomf,
remuntant a la final un contundent 5 a 0 al segon set. Ja és el
segon campionat consecutiu
que guanya, ja que al maig va
guanyar el campionat McDonald’s al club tennis Lleida.

Icar Caselles

Tecmon guanya el Torneig de
Futbol 7 de Balaguer al
vencer a Estrellats en la final

Lliurament del premi de campió a Tecmon

FUTBOL 7>> Al
torneig hi van
participar un total de
16 equips i més de
200 jugadors
El passat 7 de juliol, va
tenir lloc la gran final del
7è Torneig de Futbol 7
«Ciutat de Balaguer»
disputada entre els equips
“Tecmon” i “Estrellats”
aconseguint proclamar-se
guanyador de la final i
campió, l’equip “Tecmon”.
En segon lloc va
quedar l’altre finalista,
Estrellats, mentre que
l’equip “Nocciola” va
imposar-se en el partit pel
tercer i quart lloc, a l’equip

“Òptica Balaguer”.
En aquest torneig,
organitzat pel Club Futbol
Balaguer hi van participar
16 equips de diferents
àmbits socials, amb uns
208 jugadors en total.
Al lliurament de
premis hi varen assistir
membres de la Junta del
Club Futbol Balaguer i va
presidir l’acte, l’alcalde de
Balaguer, Josep Ma Roigé
acompanyat pel regidor
d’esports, Guifré Ricart que
varen encoratjar tots els
jugadors de seguir
participant en aquestes
iniciatives que fan més
grans una ciutat amb
l’esforç de jugadors i
també de molts voluntaris
al darrera com clubs,
entitats, col·laboradors....
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Anna Auberni, guanya la 1a prova del
circuit català de travessies de natació
NATACIÓ>> D’altra banda, cal destacar el bon
paper dels nedadors balaguerins en el Campionat de
Catalunya de natació infantil, celebrat a Lleida

Nedadors infantils del CEN Balaguer

El passat cap de
setmana va començar el
circuit català de travessies
amb la travessia de Vilanova
i la Geltrú amb un recorregut
de 7.500 metres, en el que la
nedadora del CEN Balaguer
Anna Auberni s’ha proclamat
campiona absoluta de la
travessia amb un temps de
1 hora 41 minuts. Una
vegada acabada la travessia
l’Anna va realitzar una
segona travessia de 2.000
metres aconseguint la
segona posició. Obtenint
d’aquesta manera també la
primera posició absoluta en
el còmput de les dos.
D’altra banda en la
categoria de Menors i sobre
una distància de 400 metres
el nedador Oriol Mota ha
aconseguit una meritòria

Anna Auberni

segona posició amb un
temps de 8 minuts 56
segons, i en la categoria
Màster femenina de + 40 la
també nedadora del CEN
Balaguer Noemí Torras ha
aconseguint la tercera
posició amb un temps de 32
minuts 33 segons. Un
excel·lent començament de
la temporada de travessies
que es clourà l’11 de
setembre amb la que
organitza el CEN Balaguer al
Pantà de Sant Llorenç.

El passat cap de
setmana 7,8,9 i 10 de juliol
va celebrar-se el Campionat
de Catalunya de natació
Infantil a les instal·lacions
del CN Lleida, tres nedadors
del CEN Balaguer Nil Profitós, l’Arnau Gracia i en Pere
Barbosa han participat amb
uns molt bons resultats en
les diferents proves
disputades.
Destaquem la 9a posició
catalana per en Pere en els
200 esquena.
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O P I N I Ó
GROC és una publicació plura i independent. Els articles d’opinió són exclusius dels seus autors que GROC no fa necessàriament seus. En defensa de la llibertat
d’expressió de la nostra societat, ens comprometem a acceptar les rèpliques que els lectors estimin oportunes sempre que es guardi el degut respecte que mereixen
persones i institucions. TOTS el articles d’opinió hauran d’estar signats, amb nom i cognoms, i aniran acompanyats amb una còpia del DNI del responsable de
l’article i un telèfon de contacte.

El perdre sempre pica
C.G.A.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que us ho venguin com
vulguin la sensibilitat va canviant amb els anys i les circumstàncies. Un pot sentir
com s’endureix la pell, i al
mateix temps tenir ganes de
plorar per qualsevol nimietat.
En molts moments caldria contar no fins a cent sinó
a mil, per no caure públicament en la riallada d’un poble. Intentar uns impossibles
és una «catxupinada», pròpia d’uns sers amb poc
contace amb la realitat de
l’entorn, fins un Sr. Bono per
la TV confirma i accepta que
la política és una cosa «muy
recochina», és de deduir que
no ha arribat a aquesta classificació per ella mateixa ans
hi ha hagut prou personatges que l’han convertit en el
que és. Ha de costar molt,
per a que el poble del que
hem considero part, faci un
canvi en l’opinió dels polítics. També sempre he cregut, que de persones honestes i amb una clara idea ètica n’hi ha. Però no crec que
aquell que es beneficia
d’unes situacions concretes
en sigui un exemple. I la cosa
va seguint perquè és part del
sistema, i per aquest motiu
crec que no deixa d’ésser un
impossible canviar-lo i els
intents en va. Ja ho deia
Quevedo en el Buscón: «De
la mano a la boca se pierde
la sopa». I per l’altra banda
fa tantíssims anys que la rutina de l’engranatge funciona així que potser no convé
moure’l.
Una persona mitjanament sensata i que ho acompanyi llegint la premsa i escoltant, -clar s’ha de suposar que tingui la capacitat
mental per fer-ho-, no pot lloar als polítics d’una manera
generalitzada sinó concre-

tant molt, però que molt. Ara
no s’ha de regatejar esforços
per aplaudir, si ets un «ventre agraït» o portes un carnet a la boca, o ets familiar
d’algun.
Uns t’inviten a sortir de
l’armari, uns altres que canviar unes lletres per unes altres serien la clau de la identificació autèntica i vertadera. Paraules en va. No penso
canviar en res. Mentrestant
vagi escrivint, diré el que
penso i faré el que he decidit. Procuraré no ofendre a
ningú, però si la veritat cou
a algú que es rasqui, a mi i a
mils com jo, ens cou i molt
els sous que s’auto atorguen, la desídia, l’auto-bombo i l’ànsia d’atropellar al
contrari. Sense oblidar la
xarxa de col·laboradors en
nom d’amics a la recerca
d’un benefici. Veritablement,
tot un estil per pregar que
no es repeteixi, i crec que no
es farà, el camí a l’alcaldia
ha de quedar barrat per determinats usos i estils de
prepotència i de majories
amb
trànsfugues
i
desidents.
Tot un estil ben diferent
a l’establert avui.
He de dir que en part volia que el Sr. Aguilà guanyés.
Volia veure fins on arribava i
com donava solucions als
problemes que ha deixat al
Sr. Roiger. Ell, -avui crec que
amb coneixements,- no hagués donat cap solució. L’estalvi i col·laborar amb la generalitat de CiU -proves n’hi
ha- no ho hagués fet per
molt que al poble li convingués. Un dia, no sé quant,
seria bo fer tot un hipotètic
inventari del que hem perdut
i guanyat com a ciutat, amb
tants anys amb una mateixa
persona manant.
-------------------------------------------------

Aclariment sobre les fotos de
carnet
Jordi Bonet, fotoart.cat
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Validesa de les fotos
carnet per la renovació del
carnet de conduir
realitzades per fotògrafs
professionals:
En el reglament de
Centres
de
Reconeixement destinats
a verificar les aptituds
psicofísiques
dels
conductors: el Capítol II
d’aquets reglament, en el
seu article 9 1a, fa
referència als elements
materials amb que han de
disposar els Centres de
Reconeixement
de
Conductors, aquest són:
l’equip
informàtic
necessari que permeti el
tractament de dades.
Al Capítol V del mateix
reglament , en el seu
article 15, fa referència als
informes
d’aptitud
psicofísica i al seu
contingut. En el punt dos
d’aquest article 15 diu
textualment,
«La
comunicación electrónica
se ajustará al protocolo
informático que se
establezca por Orden del
Ministro del Interior y
deberá contener, en todo
caso,
los
datos
personales del solicitante
y una fotografía de las
mismas características
exigidas para la obtención
del permiso o licencia de

conducción por la normativa
vigente».
És evident que en cap
text inclòs en el Reial Decret
i en el corresponent
Reglament de Centres de
Reconeixement
de
Conductors, és menciona la
obligatorietat de realitzar les
fotos per cap medi. La
referència a les fotos és clara
e idèntica a la presentada per
l’obtenció del permís per
primera vegada. Pel contrari
fa referència expressa a que
els CRC han de tenir l’equip
informàtic necessari que
permeti el tractament de
dades, llegeixis «scanner».
Finalment, a l’última
versió publicada del manual
elaborat per la Dirección
General de Tráfico, amb data
20 de Setembre del 2010, fa
referència expressa al
mètode de capturar la
imatge aportada pel ciutadà,
mitjançant el dispositiu de
captació conegut com
«Scanner».
Queda clar que la
problemàtica actual és
deguda a que alguns
Centres de Reconeixement
de Conductors es neguen a
rebre les fotos aportades
pels ciutadans, originant
conflicte i confonent als
ciutadans.
Davant aquets fets
varem interposar una queixa

al Defensor del pueblo, que
ha resolt (nº expedient
11002070): “A la vista del
contenido de dicho informe,
y teniendo en cuenta que la
Dirección General de Tráfico
manifiesta en el informe
remetido que el borrador de
Orden Ministerial que se está
elaborando en desarrollo del
artículo 15 del Real Decreto
170/2010 responde al
Protocolo informático de
envío de datos, que fue
acordado con la Federación
Española de Profesionales
de la Fotografia en la reunión
mantenida con la citada
Dirección General, se estima
que al haberse logrado una
solución consensuada con
los profesionales del sector,
no existen motivos que
justifiquen la continuación
de las investigaciones
iniciadas en su momento,
procediendose
a
la
conclusión de la presente
queja.»
Per recomanació de la
“Federación Española de
Profesionales
de
la
Fotografia”: a nivell local, les
actuacions, corresponen per
un costat als professionals
(Fotògrafs Professionals),
informant als ciutadans i per
altra els propis ciutadans
que denunciïn davant
Consum la no acceptació de
les seves fotografies per part
dels
centres
de
reconeixement
de
conductors.
Les
fotografies
realitzades pels fotògrafs
professionals són de total
validesa per la renovació del
carnet de conduir.

Visita la nostra web:
www.revistagroc.com
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La Transsegre
Pepito Alòs
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Un any més, la
Transsegre ja ha passat, i a
part de les rascades, la cara
ben morena o en alguns
casos socarrada i les
agulletes als braços formen
part de la ressaca d’aquesta
Festa, també ens queda una
gran satisfacció i alegria de
veure un poble viu i content,
un poble que s’agermana
durant un cap de setmana
que tothom espera...Tant de
bo fossin molts més els
caps de setmana com
aquests!
Cada any penso que serà
l’últim, això dels anys hi té
alguna cosa a veure, Santa
paraula! Però en quant el dia
es va apropant, les ganes de
formar-ne part guanyen la
partida! veure els joves
disfrutant a la seva manera i
sense fer mal a ningú, la

gresca, la música, descobrir
una altra perspectiva de
Balaguer mentre arribes pel
riu i el poble ens dóna la
benvinguda amb alegria
matinera...
L’any passat aquesta
Festa ens va fer patir, vam
creure que potser s’apagaria
i tot, però després de viure
aquesta nova edició, hem
pogut comprovar que la
festa ha revifat, i tot això ha
estat gràcies a totes les
persones que han treballat
de valent durant tot el cap
de setmana, però també
durant l’any, gent que dedica
el seu temps a intentar que
les coses surtin bé i que ho
seguiran fent tot i que no
se’ls hi reconeixen molts
mèrits, juntament amb totes
les organitzacions que hi
col·laboren com Creu Roja,

Bombers i Protecció
Civil.
Sabeu
la
tranquil·litat que dóna
veure
gent
de
l’organització dient-nos
el què hem de fer, o en el
2on tram saber que els
Bombers et guiaran per
saber per on has de
passar per no prendre
mal? No té preu.
També vull donar les
gràcies i sobretot molts
ànims a la gent de
Balaguer perquè aquest
any crec que tothom ha
posat una mica de la seva
part, per col·laborar
d’una manera o altra amb
la nostra Festa, aquest
cop no hem de fallar que
de la força del poble en
depenen moltes .
No sé quants anys
més ens podrem veure el
riu, però l’únic que us
voldria dir que és que li
doneu una llarga vida a
la Transsegre i que visca
Balaguer!
-------------------------------------------

Ja som estiu: el canvi ha arribat a Balaguer
Josep Ma Castells Benabarre
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vull felicitar als
guanyadors del grup de
Convergència i Unió i al
nou alcalde, en Sr. Josep
Maria Roigé pels propers
quatre anys. També
felicitar la segona llista
més votada, la del grup
dels Socialistes, i alhora a
Esquerra Republicana,
Iniciativa Verds i Partit
Popular que també estaran
al consistori.
Personalment crec que
el canvi de govern a
Balaguer podria impulsar
noves formes de fer
política, més participativa
i oberta al col·lectiu dels
joves. Opino que el nou
govern que s’ha format
hauria de preocuparse més en que els joves
s’impliquin
en
el
coneixement de la gestió

municipal.
Crec que una forma per
implicar els joves de la
ciutat i alhora recuperar la
participació ciutadana,
seria la creació d’un
comitè de Festes i
organització d’events a
l’ajuntament de Balaguer,
on a més dels joves, hi
poguessin participar les
entitats, col.lectius i
particulars, a fi que tot
millori l’organització.
Com a propostes
concretes pel col·lectiu de
joventut crec que seria
interessant que els dj’s,
grups i cantautors de la
ciutat disposessin d’un
espai per donar a conèixer
la seva música, i un canal
d’streaming, aprofitant la
gran acceptació que tenen
les noves tecnologies avui

dia, entre els joves.
F i n a l m e n t
manifesto que el nou
Casal d’Entitats ubicat
al casc antic de la ciutat,
hauria de posar-se en
marxa ben aviat, tal i
com estava previst i per
tenir aquest espai
com a lloc de trobada
pels joves de la ciutat,
així com la resta
d’entitats, i demanar
que
l’Ajuntament
faciliti l’ús de les
instal·lacions
al
col·lectiu de joves de la
capital de la Noguera
Us desitjo que
passeu un bon estiu.

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

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
Un sol pretext em val per confegir
poemes, si ve d’on creixen lliurement
motius lluentejant de mil en mil,
al llarg obert de qualsevol paisatge.
Un sol pretext és bo per cloure versos,
que sempre alguna cosa vulguin dir
i al cor s’atansin. Mires i miratges,
encerts i desencerts bonics o lletjos,
contant del temps aquest que ara vivim
convuls i enrevessat, les esperances
i veure com hi ha algú que encara mira
enfront del propi jo com únic fi,
moments de cel on netament germina
l’encant d’un vers, amb mots d’amor escrits.
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1r concurs de tapes i 2n correcarrers
organitzat pel Correbars Balaguer
Del dijous 28 de juliol fins al dissabte 30 de juliol,
activitats relacionades amb el correcarrers

Concurs de tapes

El proper dijous 28 de
juliol i a partir de les 8 del
vespre començarà el Primer
Concurs de tapes pels millors bars i restaurants de la
capital de la Noguera. L’endemà, el divendres continuarà el concurs de tapes durant tot el dia en els bars i
restaurants inscrits al concurs. El concurs finalitzarà el
dissabte a les 4 de la de la
tarda, i a partir de les 20,45
començarà
el
2n
Correcarrers al cap del Passeig i seguint a la banda de
percussió Bandelpal. Els actes s’acabaran a les 12 de la
nit amb una sessió de dj’s a
la plaça del Museu.

L’Associació de Veïns de la Plaça del
Pou organitza la seva revetlla
El proper dissabte 30 de
juliol, l’Associació de Veïns
de la Plaça del Pou organitza,
després de molts anys, la revetlla de la Plaça del Pou, amb
diferents activitats infantils i
familiars a partir de les 6 de la
tarda, i una sessió de ball amb
l’Orquestra “Madison Grup”
a partir de les 11 de la nit. El
mateix dia, la Plaça de Sant
Salvador acollirà una cantada d’habaneres organitzada
per l’Associació de Veïns del
Centre Històric.

Ballades de sardanes els
dissabtes al vespre a la Plaça
de la Sardana de Balaguer

Ballada de sardanes de la Colla Sardanista Santa
Maria de les Franqueses

Els dissabtes 23 de
juliol, 20 i 27 d’agost
es faran ballades a la
Plaça de la Sardana a
les 10 del vespre
Amb l’arribada de
l’estiu, de la calor, de les
vacances, al capvespre
quan la temperatura
baixa, convida a sortir, a
passejar, a seure a les
terrasses, i és per això que
durant l’estiu el ventall
d’activitats al carrer és
ampli i variat.
Una mostra la vàrem
tenir el passat dissabte
dia 2 de juliol al Barri de
Partialles.
Els veïns, com cada

any i amb l’ èxit assegurat,
van preparar amb il·lusió
la seva revetlla, amb
activitats per a tots.
La Colla Sardanista
Santa Maria de les
Franqueses de Balaguer,
també hi va participar
amb una mostra de
sardanes, una ballada
popular i després al sopar.
El grup musical va animar
la festa fins ben entrada
la nit.
D’altra banda, la Colla
Sardanista Santa Maria de
les Franqueses, convida a
tothom a les ballades de
sardanes que es faran
durant tres dies, els
propers dissabtes 23 de
juliol, 20 i 27 d’agost a la
Plaça de la Sardana, a
partir de les 10 del vespre.

Plaça del Pou

www.revistagroc.com
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La Sentiu de Sió organitza la primera
edició de les 24 Hores de Futbol Sala
La Sentiu de Sió organitza, els dies 30 i 31 de juliol, la
primera edició de les seves
24 Hores de Futbol Sala, organitzat per l’O.C. La Sentiu
i Lo Jovent La Sentiu.
Al campionat està prevista la participació de dotze
equips que es poden apuntar a través del facebook de
OC La Sentiu o al telèfon
660305324.
El premi per l’equip guanyador és d’un trofeu i també d’un xec de 400 euros.

Guardonats Joan Biscarri i Antoni
Cudós en la Nit del Tennis Taula Català
El primer com a directiu del Club Tennis Taula
Balaguer i el segon com a esponsor de l’equip

Joan Biscarri i Antoni Cudós

El grup EVO protagonista de
Música als Castells, el proper
23 de juliol al Castell Formós
El grup de música
antiga i d’arrel
actuarà a partir de
les 10 del vespre al
Castell Formós

La Sentiu de Sió

El passat dia 15 es va celebrar la Nit del Tennis Taula
Català, en la que la Federació Catalana de Tennis Taula
i la Secretaria general de l’esport van nominar els principals esportistes, directius i
patrocinadors del tennis taula català durant la passada
temporada.
Un dels guardonats va
ser Joan Biscarri com a
directiu del CTT Balaguer i
de la Federació de Tennis
Taula, i també a Antoni
Cudós, representant de
l’empresa Cudós Consultors, com a empresa
patrocinadora d’un dels
equips del CTT Balaguer.
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La Fundació Privada
Castells Culturals de
Catalunya, conjuntament
amb l’ajuntament de
Balaguer , organitzarà un
any més l’activitat anomenada Cicle de «Música
als Castells» que enguany
arriba a la seva XXIIena
edició.
Un cicle de concerts
que tradicionalment
recorre les comarques
catalanes utilitzant com a
escenaris els Castells

Música als castells

Medievals catalans.
Enguany, l’ajuntament
de Balaguer, aprofitant el
calendari festiu organitzat
al voltant de la commemoració dels 800 anys
de mercat a la ciutat, ha
volgut que aquest concert
fos una activitat més
d’aquesta
commemoració i per aquest motiu
s’ha escollit un grup de
música medieval, EVO
Quartet, els trobadors del
segle XXI, format per
músics experimentats
dins del camp de la música
antiga i d’arrel.
L’espectacle musical
tindrà lloc el proper
dissabte dia 23 de juliol a
les 10 de la nit, sobre
l’escenari ubicat al Castell
Formós.
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Anuncis breus classificats
TREBALL
------------------------------------SE OFRECE señora seria
y responsable, de toda
confianza, además muy
cariñosa, para cuidar
gente mayor. Mañana,
tarde o noches. Canguro
por la noche. Horario a
convenir. Económica.
Buenas referencias. Telfs:
665644343-625688577.
------------------------------------CONSTRUCCIONS I REFORMES Germans Vidal
Guardiola. Teulades,
banys, façanes, comunitats, granjes, magatzems,
cases antigues. Reformes
en general. Econòmic.
Raó telèfons: 973426180690921832.
------------------------------------ES DONEN classes d’anglès de primària i ESO.
Raó: 973445126.
------------------------------------ES PRECISA esteticient a
partir de mig agost. Amb
experiència mínima 2-3
anys. Domini de manicura i pedicura (ungles de
gel i porcellana). Interessats trucar al telèfon:
690352905.
------------------------------------PROFESSOR titulat,
dóna classes de repàs de
matemàtiques i física,
per ESO i primària. Raó:
610442936 (Ramon).
-------------------------------------

SE OFRECE chica para
cuidar niños o gente
mayor. Horario a convenir.
Con experiencia. Razón:
638148552.
------------------------------------GRUP D’AUTOMOCIÓ,
precisa llicenciada en
Empresarials, Econòmiques o ADE, pel seu departament de Comptabilitat. No és necessari experiència. Interessats trucar al 973443121.
------------------------------------WWW.TRABAJAAHORA.COM

Buenos ingresos, tiempo
parcial o completo. Compatible con seguridad
social. 652702090.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------IMMOBLES
------------------------------------ES LLOGA pis a Lleida,
zona Cappont, 4 hab,
bany i aseo, moblat i equipat. Ideal per estudiants.
Raó: 678912701.
------------------------------------SALOU es lloga bonic
apartament, 3 hab., piscina, apte per 6 persones,,
molt a prop de la platja i
cèntric. Zona tranquila.
Raó: 648621519.
------------------------------------PÀRQUING tancat es lloga al c/ Dr. Fleming. 65 e/
mes. Raó: 973450407.
-------------------------------------

ES LLOGA PIS A LLEIDA
Zona Cappont, 4 habitacions, bany
i aseo. Tot moblat i equipat.
--------------------------------------------------------Raó tel. 678 912 701

OPORTUNITAT, venc pis
de 140 m2, moblat, zona
tranquila, 4 hab., 2 banys,
a/a, calefacció, sense comunitat. Preu: 115.000 e.
Raó: 607838718 (tardes).
------------------------------------ES LLOGA apartament a
Miami Platja, a 15’ de Port
Aventura, a 100 m de la
platja, 2 hab. dobles, vistes al mar. 600 e/quinzena, 350 e/setmana. Raó:
675856512.
------------------------------------SE TRASPASSA Bar Restaurant Dilema, en ple
rendiment. Només s’atendran trucades per les
tardes. Raó: 687573893.
------------------------------------FONTDEPOU es ven
parcel·la urbanitzable de
800 m2, amb tots els serveis. És totalment plana.
Bé de preu. Raó telèfon:
646268186.
------------------------------------TRASPASSO pub a Balaguer, llicència discoteca.
Abstenir-se curiosios.
Raó: 667476167.
------------------------------------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.
------------------------------------VENDO plaza de párking,
en casco antiguo. Frente
Farmàcia March, 12m2,
coche mediano. Precio:
5.000 e+IVA. Razón:
619162725 (Josep).
-------------------------------------

ES TRASPASSA cafeteria
bar-musical (Balaguer).
Raó: 645917791.
------------------------------------ES LLOGA magatzem de
21m2 al c/ St. Pere Màrtir,
per 90 e/mes. Apartaments a Camarasa, totalment equipats i vistes al
riu. Pàrking al c/ Urgell.
T: 973447752-639920281.
------------------------------------OPORTUNITAT, venda
de parcel·les aïllades a la
millor zona de Balaguer,
al costat del col·legi
Mont-roig. Entre 380-750
m2. Raó: 676996765.
------------------------------------ES LLOGA pàrking de línia, a l’Av. Pere III, 23. Raó:
669957616-973445202.
------------------------------------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 a Bellcaire,
70m2, 2 hab., cuina, menjador, bany. Tot d’obra
nova. Raó : 647650732.
------------------------------------ES LLOGA pis a Lleida al
costat de l’Hospital Santa Maria, 75 m2, 2 hab., moblat, cuina nova, terrassa.
Ideal per estudiants de
Medicina o personal sanitari. Raó: 630706425.
------------------------------------VENDA o LLOGUER de
pàrkings tancats al c/
Jaume Balmes, 11. Raó:
973446161-629310479.
-------------------------------------

ES LLOGA apartament a
Balaguer, 2 hab., parquet,
cuina independent, moblat. Preu: 390 e/mes.
Raó: 656536347.
------------------------------------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.
------------------------------------SE
TRASPASA
peluqueria y estètica a
Camarasa, en pleno
rendimiento. También
opción de venta de material y mobiliario. Razón:
687244039-973420327
(fijo noches).
------------------------------------LLOGUER DE pàrkings
tancats i de línia, al c/
Doctor Flèming. Interessats trucar al: 973443152.
------------------------------------ES LLOGA pis a Balaguer,
c/ Molí del Comte, moblat, 4 hab., 2 banys,
ascenssor, calefacció.
Raó: 973451371.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------VARIS
------------------------------------VENC taules i cadires de
menjador, molt bon estat.
Raó 973420029.
------------------------------------ES VEN Càmara digital
reflex Sony Alpha 100, de
10,2 megapíxels. Gran objectiu de 70-300 mm. Flaix
DPZ 38 AF. Targeta de memòria 1G. Raó: 655070468
(A partir de les 15.00 h).
-------------------------------------
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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
--------------------------------------------------------------------------

GERB
AJUNTAMENT
973 446099
-------------------------------------------------------------------------LA RÀPITA
TELÈFON PÚBLIC
973 445018
-------------------------------------------------------------------------LA SENTIU
AJUNTAMENT
973 424005
CASA DEL METGE
973 424058
-------------------------------------------------------------------------LES AVELLANES
AJUNTAMENT
973 454004
-------------------------------------------------------------------------MENÀRGUENS
AJUNTAMENT
973 180205
-------------------------------------------------------------------------MONTGAI
AJUNTAMENT
973 430005
METGE
973 430107
-------------------------------------------------------------------------OS DE BALAGUER
AJUNTAMENT
973 438004
METGE
973 438003
A.T.S.
973 438062
RESIDÈNCIA
973 438169
-------------------------------------------------------------------------SANT LLORENÇ
TELÈFON PÚBLIC
973 420003
-------------------------------------------------------------------------SANTA LINYA
TELF. PÚBLIC
973 454002
-------------------------------------------------------------------------TARTAREU
TELÈFON PÚBLIC
973 454003
-------------------------------------------------------------------------TÉRMENS
AJUNTAMENT 973 180010 / 973 180041
CASA DEL METGE
973 180213
-------------------------------------------------------------------------VALLFOGONA DE BALAGUER
AJUNTAMENT
973 432008
CASA DEL METGE
973 432055
-------------------------------------------------------------------------VILANOVA DE LA SAL
TELÈFON PÚBLIC
973 454019
--------------------------------------------------------------------------

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

973455286

------------------------------------------------------------------BALAGUER
F. ALDAVÓ- P. Estació, 10 973450214
F. CLAVER- Sant Lluís, 6

973445384

F. MARCH- S. Jaume, 2

973445280

F. SALA- Pl. Mercadal, 38

973445087

------------------------------------------------------------------BELLCAIRE D'URGELL
BRUFAU TUDELA, J.I.
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 21 de juliol
a les 8 de la tarda del 28 de juliol
ALDAVÓ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 28 de juliol
a les 8 de la tarda del 31 de juliol
MARCH
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 31 de juliol
a les 8 de la tarda del 4 d’agost
CLAVER

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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