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Amb el suport de

Quan obrim els diaris, escoltem les emissores de ràdio,
o mirem els noticiaris de qualsevol cadena televisiva, les
males notícies són les que imperen per sobre de qualsevol
altra. La crisi econòmica, atemptats, massacres sobre civils,
terratrèmols, estafes, atracaments... són el pa de cada dia,
exceptuant quan arribem a l�apartat esportiu, que, en línies
generals, ens acostumen a portar bones notícies.

Balaguer no n�és l�excepció, i en mig de tanta notícia
negativa, és agradable poder veure com el Balaguer B,
aconsegueix l�ascens a Segona Catalana, la Carme Millán
aconsegueix ser la guanyadora absoluta en la cursa vertical
de Noves de Segre, puntuable per la Copa Catalana; veure
com a l�Anna Auberni li reten un merescut homenatge des
de la Federació Catalana de Natació, per haver guanyat el
campionat de Catalunya de Travessies en aigües obertes;
veure com l�equip femení de tennis taula Villart Logístic, es
manté sense problemes a l�èlit del tennis taula estatal; o
veure com els infantils i les cadets del Club Bàsquet
Balaguer assoleixen els campionats provincials de llurs
categories.

D�altra banda, un cop finalitzades les respectives
temporades esportives, arriba l�hora dels campionats d�estiu
que s�inicien aquest cap de setmana amb les 24 Hores de
Bàsquet. Seguiran les 24 Hores de Futbol Sala, que enguany
es fan partides, i el 18 de juny també començarà el
Campionat de Futbol-7 Ciutat de Balaguer.

Tot i que, com deien els nostres avis, això no ens donarà
de menjar, almenys són de les úniques alegries que podem
tenir en els temps actuals.

Les alegries de l�esport

Un bon amic ja fa dies que
em diu que a algú, expressat
d�una manera eufèmica i
impersonal, li interessa que el
poble sigui, dit finament,  cada
cop més ignorant, més pobre i
amb més risc de malalties.
Sense cap intenció de ser
irrespectuós i fer broma d�un

problema tan greu, sembla
evident que les retallades no
són una conseqüència de la
crisi sinó una justificació de la
tríada anterior. I parlant de la
crisi, ¿no us sembla que aquest
mateix algú no sigui el mateix
causant de la situació
dramàtica que estem patint? El
poble, per descomptat, ni n�és
ni n�ha estat el responsable, per
més subterfugis que hom
pretengui vendre. És del tot
evident que si a les retallades

en ensenyament, en els sous i
en la sanitat i en els serveis
socials hi afegim  un augment
de la pressió fiscal i un
encariment de la vida, l�objectiu
exposat al començament
s�assolirà. Però aquest algú cal
que tingui en compte que si el
poble esdevé Ruc, Indigent i
Pacient (malaltís) es morirà i se
li acabarà el �xollo�. Dubto que
ja no el necessiti. Si així fos,
quin seria el destí de l�instint
depredador d�aquest algú?
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L�Associació de
Dones Solidàries Dóna
Pas, treballa per la
s e n s i b i l i t z a c i ó ,
l�intercanvi cultural i el co-
d e s e n v o l u p a m e n t .
Actualment tiren
endavant Projectes com
«Vincles», «Cultiva�t»,
«Terra de Dones»
(Senegal) i la Festa del
Comerç Just i la Banca
Ètica a Balaguer.

Durant més de cinc
anys el Casal Pere III i
actualment l�Associació
de Dones Solidàries
Dóna Pas, han estat
organitzant La Festa del
Comerç Just i la Banca
Ètica anualment per
sensibilitzar els ciutadans
i ciutadanes de Balaguer
sobre les injustes
relacions econòmiques

Nord-Sud i donar a
conèixer el missatge del
Comerç Just com també
el de la Banca Ètica.

Aquest any es
celebrarà el dissabte 9 de
juny a la Plaça Mercadal a
partir de les 17h de la
tarda, on hi haurà un
mercadet just i
d�intercanvi, espai de jocs
solidaris per la quitxalla,
tallers lúdics, xocolatada
saludable, exposicions,
xerrades, actuacions,
concert i sopar solidari.

El proper dissabte 9 de juny,
es celebra la Festa del Comerç
Just al Mercadal

Festa del Comerç Just

Amb un mercat just i
d�intercanvi, jocs per
la canalla, xerrades,
xocolatada, concert i
sopar solidari

La Fira d�Alimentació i Salut tanca
amb més de 3.500 visitants

Més de 3.500 persones
van visitar el passat cap de
setmana la Fira d�Alimenta-
ció i Salut de Balaguer, orga-
nitzada per Slow Food de
Lleida. Aquesta xifra de visi-
tants suposa un augment
del 20 per cent respecte a la
darrera edició, celebrada a
Lleida, l�any 2011.

Amb un total de 66 ex-
positors de diferents sec-
tors, a més de la celebració
d�una dotzena de conferèn-
cies i tallers de gastronomía,
alimentació saludable, la Fira
ha estat tot un èxit, especial-
ment el Mercat de la Terra,
un espai, on productors ar-

tesanals van poder-se posar
en contacte amb els consu-
midors i fomentar la venta
directa, a més d�oferir ali-
ments ecològics i locals.

Els visitants van poder
adquirir des de planter d�hor-
talisses ecològiques, plan-
tes medicinals, com
l�estevia, una de les més ve-
nudes a la Fira, o els vins i

Fira d�alimentació i Salut

licors.
El president de Slow

Food Lleida, Joan Inglada es
mostrava satisfet, no només
per l�augment d�expositors
o visitants, sino per poder
cumplir amb l�objectiu prin-
cipal de la Fira que es el ba-
sar-se en criteris més pro-
pers i mostrar els productes
de la terra. Una pràctica que
cada cop hi ha més gent que
opta per aquest tipus de pro-
ductes i està més
concienciada en adquirir pro-
ductes ecològics, artesanals
i ètics.

D�altra banda, unes 250
persones van assistir al
recital de �Cançons
Trobades - Música d�arrel� de
la provincia, celebrat el
dissabte al vespre al Teatre
Municipal, amb la
participació de diferents
grups de la província de
Lleida.

Fira d�alimentació i Salut

66 expositors van
mostrar productes
ecològics, planter, i
plantes medicinals
durant els dos dies
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La passada setmana
es va constituïr la Junta
Local de Seguretat de
Balaguer, en una trobada
que va tenir lloc a
l�Ajuntament amb
l�assistència de Felip
Puig, Conseller d�Interior,
Josep Maria Roigé,
Alcalde de Balaguer,
Ramón Farré, delegat del
Govern a Lleida, Miquel
Vendrell, Regidor de
Seguretat i els
representants dels
diferents cossos de

seguretat de la zona.
La constitució

d�aquesta Junta Local de
Seguretat suposa un pas
endavant en la
coordinació dels serveis
que donen els diferents
cossos de policia a la
ciutat ja que s�ha establert
un reglament i unes bases
per a que tant la Policia de
Catalunya (Mossos
d�Esquadra i Policia Local)
com la resta de cossos,
treballin coordinats i
oferint major seguretat a
la ciutadania.

L�informe de seguretat
que es va presentar, con-
firma que l�índex de delin-
qüència de ciutat és, res-
pecte a la mitjana de
Catalunya, la meitat del
que es dóna a la resta del
país.

Felip Puig presideix la
constitució de la Junta Local
de Seguretat de Balaguer

Constitució de la Junta Local de Seguretat

L�informe que es va
presentar indica que
l�índex delictiu de
Balaguer està per
sota de la mitja

Alumnes de la Casa d�Oficis aprenen el
funcionament de la Depuradora

El passat dia 25 de maig
el personal i l�alumnat de la
Casa d�Oficis varen visitar les
instal·lacions de la Depura-
dora d�Aigües Residuals de
Balaguer.

La visita va ser guiada
pel cap de planta i un opera-
ri de la mateixa que acurada-
ment va explicar als  joves i
a l�equip docent el funciona-
ment de la depuradora i la
rellevància de cada procés.

El recorregut es va inici-
ar al centre de control on es
va mostrar el circuit que rea-
litza l�aigua per la planta de-
puradora, des dels recol·-
lectors fins a la desemboca-
dura novament al riu.Visita a la depuradora

Els agents cívics tutoritzen una
jornada de bones pràctiques cíviques

El passat divendres 25 de
maig els usuaris del projecte
�Forma�t� van realitzar una
jornada de bones pràctiques
de civisme, que tenia com a
objectiu identificar actituds
i actuacions incíviques a la
ciutat.

Aquestes pràctiques de
civisme estaven tutoritzades
pels sis agents cívics, que
des del mes de desembre,
patrullen per la ciutat,
vetllant pel bon compor-
tament dels ciutadans.

En el decurs d�una visita guiada feta pel cap de la
planta i un operari, el passat 25 de maig

Els agents cívics patrullen per Balaguer des de desembre
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Conferència-cloenda del Cercle a càrrec
del Sr. Miquel Roca i Junyent

El Sr. Miquel Roca i
Junyent clourà el nou cicle
de conferències
organitzades pel Cercle de
Promoció Econòmica i
d�Iniciatives de Balaguer i
comarca, amb el tema
«Balanç econòmic. Juny
2012».

La conferència es durà a
terme el proper dijous 14 de
juny, a 2/4 de 9 del vespre a
la Sala d�Actes de
l�ajuntament de Balaguer.

Miquel Roca i Junyent
és advocat, ex-secretari
general de CDC, Ex-portaveu
Minoria Catalana al Congrés
de Diputats i Ponent
Constitucional de 1978.Miquel Roca i Junyet oferirà la conferència

�Balanç econòmic. Juny 2012�

Lapallavacara obre una Sala d�estudi
durant els dies dels examens escolars

A partir d�aquest divendres
8 de juny, els joves de Balaguer
disposen d�una nova sala d�es-
tudi on poder estudiar i també
fer treballs en grup, consultar
internet, etc.

La Regidoria de Joventut
de Balaguer, desprès de reunir-
se amb joves de la ciutat, pretén
amb aquesta iniciativa, satisfer
una necessitat de manca
d�espais per a estudi amb un
horari extens, i també la manca
d�espais per a treballar en grups
on es pugui parlar i també
connectar-se a internet.

El funcionament de la sala
es basa en l�obertura per
períodes d�exàmens. La Sala
entrarà en funcionament dies

Es donarà per finalitzat el nou cicle de conferències
ofertes pel Cercle de Promoció Econòmica

L�alcalde de Balaguer,
Josep Maria Roigé i els
regidors Miquel Vendrell
d�Obres i serveis, i
Rosana Montané,
regidora de Salut,
visitaren el passat dia 1
de juny els actuals
projectes ocupacionals
Casa d�Oficis, FRIDA i
FORMA�T, emmarcats en
el projecte Treball als
Barris 2011.

Pel que fa a la Casa
d�Oficis de l�especialitat
d�Auxiliars d�Assistència
Social, és un programa de
formació ocupacional
adreçat a 10 joves aturats/
des amb una durada de

12 mesos. El curs es va
iniciar el 30 de desembre
de 2011 i fins el 29 de juny
de 2012 estan en període
formatiu, durant el qual
reben la formació teòrica
i pràctica de l�especialitat
a les mateixes
instal·lacions del
Patronat.

A partir del 30 de juny
i fins al 29 de desembre
de 2012 l�alumnat passarà
a tenir un contracte de
formació cobrant el 75%
del salari mínim interpro-
fessional i iniciarà les
pràctiques de perfec-
cionament als diferents
centres amb els que s�ha
fet un conveni de servei.

Durant el curs
l�alumnat a més a més de
rebre formació específica
de l�ofici també se�ls hi
imparteix diferents
mòduls de formació
transversal per
incrementar la formació.

Josep Maria Roigé fa una
visita als diferents projectes
ocupacionals en vigor

Un moment de la visita

La Casa d�Oficis
forma 10 joves en
atur en l�especialitat
d�Auxiliars
d�Assistència Social

Presentació de la Sala d�Estudi de Lapallavacara

abans dels exàmens i es
tancarà dies desprès, ja siguin
els corresponents als
trimestres d�ESO i batxillerat

com els dels semestres dels
estudiants universitaris. Els
horaris de dilluns a dissabte de
10 a 14 h i de 17 a 23 h.
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Centre Mèdic Pere III
Dr. Jaume Canal

Medicina General i mútues
Tel. 607 787 338

Avda. Pere III, núm. 10 entresòl. - 25600 Balaguer

(Visites: dilluns, dimecres i divendres, de 17 a 20 h)

V. X. ADSUAR
C/ Urgell, 89 (Davant Camp de futbol) - Tel. 973 447510-Fax 973 450896  - BALAGUER

Mercedes-Benz

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

REPARACIÓ DE VEHICLES INDUSTRIALS: C/ Joan Maragall, 5 - HOSTAL NOU

Representants del Leader d�Estonia
visiten la Noguera en un intercanvi

Els dies 15 i 16 de maig
representants del grup
Leader d�Estònia Peipsi-
Alutaguse van fer un viatge
d�intercanvi al territori cata-
là.

La delegació visitant va
estar formada per l�equip tèc-
nic del grup, representants
de la seva junta executiva i
per promotors públics i pri-
vats dels projectes Leader.
Les temàtiques d�aquests
projectes van girar entorn a
la dinamització turística
(parc d�esports d�aventura,
organització d�un festival de
música, la promoció del pro-
ductes locals (productors de
mel i hortalisses).Representants del Leader d�Estonia a la Noguera

Lliurament de les Orles als alumnes
que acaben de l�Institut Almatà

Divendres 25 de maig de
2012  es va celebrar l�acte de
lliurament d�Orles a aquells
alumnes d�estudis postobli-
gatoris de l�Institut Almatà,
que enguany acaben els seus
estudis: Batxillerat, dels Ci-
cles Formatius de Grau Mitjà
d�Instal·lacions Elèctriques i
Automàtiques, de Sistemes
Microinformàtics i Xarxes,
d�Atenció Sociosanitària,
d�Administració i Finances,
de Desenvolupament d�Apli-
cacions Informàtiques i
d�Educació Infantil.

Les orles van ser lliurades
per la  Mireia Roca i Antillach,
directora de l�Institut,  Josep
Maria Roigé alcalde de

La presentació treballa amb projectes que giren
entorn a la dinamització turística del territori

Lliurament d�Orles

Balaguer  i Concepció
Cañadell i Salvia consellera
del Consell Comarcal. Abans
de l�aperitiu, els alumnes de

Cicles Formatius i els de Bat-
xillerat van llegir unes parau-
les d�agraïment a tots els as-
sistents.

Ingressa a l�Arxiu
Comarcal de la Noguera
el fons documental
propietat de Ramon
Taribó Arnó, que és un
fons patrimonial
procedent de la casa
Carrové del poble de
Santa Linya. La casa
Carrové ha estat una
família d�importants
terratinents de la zona, de
manera que els seus
membres han estat
persones destacades en
l�àmbit de la política local

i també han tingut càrrecs
eclesiàstics diversos.

El fons conserva set
pergamins dels anys 1325
a 1600, documentació
textual en suport paper
dels anys 1479 a 1985 i 20
negatius fotogràfics en
suport vidre. El tipus de
documentació que
predomina són les
escriptures notarials, que
són majoritàriament els
títols de propietat de béns
que la casa pairal
necessitava conservar per
a defensar el seu
patrimoni.

També hi ha
documentació relativa a
l�administració de les
parròquies de Santa Linya,
Tartareu i Arenys, a càrrec
d�algun dels membres
religiosos de la família.

El fons documental de la casa
Carrové de Santa Linya,
ingressa a l�Arxiu Comarcal

Acte d�ingrés a l�Arxiu Comarcal

El fons està format
per pergamins,
documentació textual,
fotografies i
escriptures notarials
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Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 629 359 238 - 629 993 701

Pl. Mercadal, 37 1r-3a � BALAGUER

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

Les III Jornades d�Història del Monestir
de les Avellanes els dies 2 i 3 de juliol

Un any més, el Monestir
de les Avellanes serà la seu
de les Jornades sobre His-
tòria de l�Església de la reli-
giositat, les més importants
realitzades a nivell europeu,
en les que s�hi reuneixen el
major nombre d�especialis-
tes sobre la temàtica, els
propers 2 i 3 de juliol. Les III
Jornades d�Història del Mo-
nestir de les Avellanes se
centraran en l�estudi especí-
fic de l�Espai Sagrat al món
monàstic medieval.

L�objectiu principal del
curs és entendre i explicar la
vida dels monjos, monges i
canonges a partir dels espais
monàstics.Monestir de les Avellanes

Cloenda de la primera edició del
Voluntariat per la Llengua a Ponts

Dijous 24 de maig va te-
nir lloc la cloenda de la I edi-
ció del programa Voluntariat
per la llengua a la localitat
de Ponts (la Noguera). L�ac-
te, en el qual hi havia convi-
dades totes les parelles lin-
güístiques, va consistir en
uns breus agraïments, el lliu-
rament de certificats i la po-
sada en comú de l�experièn-
cia de tots els participants al
voltant d�un petit refrigeri
que va oferir l�Ajuntament
de Ponts.

El Centre de
Normalització Lingüística de
Lleida i l�Ajuntament de
Ponts tenen signat un acord
de col·laboració per

Les Jornades d�enguany es centraran en l�estudi de
l�espai Sagrat al món monàstic medieval

Cloenda del voluntariat per la llengua

promoure el programa del
Voluntariat per la llengua.

Les dues entitats han
col·laborat conjuntament

per tirar endavant aquesta
primera edició i, un cop vist
el resultat, valoren molt
positivament la iniciativa.

La nostra estrella, el
Sol, presenta un cicle
d�activitat solar generada
principalment pels
intensos camps
magnètics de la nostra
estrella. Aquest cicle
d�activitat té una
periodicitat d�11 anys,
actualment ens estem
endinsant al nou màxim
d�activitat solar després
d�un profund i perllongat
mínim esdevingut en els
darrers anys.

Mitjançant els
e q u i p a m e n t s
d�observació solar del
Centre d�Observació de
l�Univers es va poder
obtenir el matí de l�11 de
Maig imatges de molt alta

resolució que mostren
clarament aquest grup de
taques. Es podia apreciar
la seva estructura
d�ombres i penombres,
així com en les zones
lliures de taques podiem
apreciar clarament la
granulació solar. Aquests
grànuls són produïts pels
fenòmens convectius que
alliberen cap a l�exterior
l�energia produïda a
l�interior del Sol.

La imatge va estar
obtinguda per Eduard
Garcia Ribera, astrònom
de l�equip d�atenció al
visitant del Centre
d�Observació de l�Univers.

L�Eduard Garcia és un
expert en fotografia solar
i ha utilitzat els nous
equipaments tècnics del
COU vinculats al projecte
La Ruta dels Orígens per
poder obtenir la imatge
del Sol a més alta
resolució obtinguda fins
ara des de lÒbservatori
del Montsec.

Imatges espectaculars del Sol,
preses per Eduard Garcia des
de l�observatori del Montsec

L�astrònom expert en
fotografia solar,
Eduard Garcia, ha
aconseguit fotos en
alta resolució del Sol

Una de les imatges del sol
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Montgai organitza una desfilada per la
Marató contra la pobresa de TV3 i CatRàdio

El Patronat de Sant
Miquel de Tartareu va or-
ganitzar un curs de
bonsais, que va estar im-
partit per l�especialista
Pepito Alòs de Balaguer,
president del Club Bonsai
Balaguer.

Al curs hi va assistir
una dotzena de persones.
L�èxit aconseguit i la bona
acollida entre els alumnes
està fent plantejar tornar-
lo a realitzar properament,
degut a l�interès rebut en
aquesta modalitat.

El Patronat de Sant Miquel,
organitzà un curs de Bonsais

Curs de bonsais a Tartareu

Desfilada per la Marató contra la pobresa

Montgai va recaptar
dissabte un total de 296
euros en benefici de La
Marató especial contra la
pobresa, que TV3 i
Catalunya Ràdio van dur a
terme diumenge. El bar
Disbarat de la localitat va
organitzar una desfilada
solidària, que es va celebrar
a la Sala Ateneu i en la qual
van assistir-hi una
vuitantena de persones.

La desfilada va comptar
amb la participació de les
següents botigues:
L�Argentina i l�Artfang de
Balaguer, la Cristina de
Tàrrega, la Captivate i els
Mollerussa Town Kamorra
de Mollerussa, la ferreteria
Molinet d�Agramunt, i les
perruqueries La Vida Meva
de Penelles i la Jency de
Montgai.

Amb la participació d�una vuitantena de persones,
es van recaptar prop de 300 euros, amb la
participació de diferents establiments
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L�Estel va representar l�obra �Quin
enredo de contes!� al Teatre Municipal

El passat divendres 18 de
maig va tenir lloc la represen-
tació de l�obra de teatre
�Quin enredo de contes!� a
càrrec dels nens i nenes de
l�escola i els nois i noies del
taller de l�Associació L�Estel
de Balaguer.

Un nombrós públic es va
aplegar per veure aquesta
obra que va resultar un gran
èxit.

Aquest any, a més, es
celebrava que ja fa deu anys
que fan teatre al teatre, i van

mostrar una presentació
amb les diferents imatges
recollides al llarg d�aquest
temps. Més de seixanta
actors i un gos de
l�Associació dels amics del
gos de l�Urgell, sota les

Alumnes de l�Estel a l�escenari

ordres de la Sarah Soler i
l�Albert Bonet i
acompanyats per la música
en directe de diversos
alumnes de l�escola
municipal de música de
Balaguer, van fer gaudir el
públic amb una visió  ben
particular dels contes
clàssics.

En aquesta obra, passa
de tot, una obra de contes
clàssics amb prínceps blaus
i finals feliços, però amb una
sèrie de canvis inesperats,
mostrant que les coses ja no
són com eren abans, la
Caputxeta no vol anar a casa
de l�àvia, la Ventafocs no vol
sabates de talons i la
Blancaneu es fa amiga del
Patufet, entre moltes altres
historietes.

Un moment de la representació

El públic  va gaudir molt
amb la representació
teatral que
commemorava els 10
anys de teatre al Teatre

El passat dimecres
dia 6 de juny, es va
inaugurar l�exposició
itinerant «La Ruta dels
Orígens» al Museu de la
Noguera on romandrà
fins a finals d�agost.

L�exposició és el fruit
de la col·laboració de sis
socis francesos i catalans,
el Consorci del Montsec,
la Universitat Autònoma
de Barcelona,
l�Associació Recerca i
Difusió del Patrimoni
Històric, la Cité de
l�Espace, el Muséum de
Toulouse i l�Associació A
Ciel Ouvert, tots ells
dedicats a la recerca

científica i a la seva
divulgació en els diferents
centres.

L�exposició és una de
les accions programades
dins del projecte La Ruta
dels Orígens, un itinerari
virtual i físic que uneix
ambdues vessants del la
serralada dels Pirineus.

La temàtica de
l�exposició és el nexe que
uneix la feina dels sis
socis, els nostres orígens,
entesos en termes
globals: l�origen de
l�Univers, l�origen de la
Terra, l�origen de les
espècies i l�origen de la
Humanitat.

El Museu acull l�exposició
�La ruta dels Orígens� fins a
finals del mes d�agost

Exposició La ruta dels Orígens



12 >> L E C T U R AL E C T U R AL E C T U R AL E C T U R AL E C T U R A

La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres

Les mosques de
tardor
Autor: Irène Némirovsky
Gènere: Novel·la

Cornèlius i el rebost
d�impossibles
Autor:  Carles Sala i Vila
Gènere: Infantil (+10)

La peculiar tristesa
del pastís de llimona
Autor: Aimee Bender
Gènere: Novel·la

La nit abans de fer nou
anys, la Rose tasta un tros
del pastís de llimona que
ha preparat la seva mare.
Sorpresa, no aconsegueix
trobar-hi el gust del seu
pastís preferit i, en canvi,
hi descobreix els
sentiments de la mare:
frustració i solitud, una
tristesa profunda. A partir
d�aquí, menjar esdevé una
tortura per a la Rose, que a
cada mossegada
descobreix les intimitats
de la gent que l�envolta i
s�adona que la seva família
no és tan feliç com
semblava. Delicada,
tendra i molt original, és
una novel·la emotiva,
deliciosa, extravagant i
molt enginyosa. Aquesta
és la segona novel·la de
l�escriptora nord-
americana Aimee Bender.

Quan la família Karín,
una acomodada nissaga
de prop de Moscou, ha de
fugir a París a conseqüèn-
cia de la Revolució Russa,
la seva vella i fidel
minyona els segueix per
iniciar una nova vida a
l�exili. Tatiana Ivanovna,
que ha estat al servei dels
Karín al llarg de genera-
cions, haurà d�afrontar
aleshores el major repte de
la seva vida per adaptar-se
a les noves condicions
econòmiques i socials de
la família en un país
estrany, fins a un cert punt
hostil i definitivament
molt allunyat dels valors
heretats de la seva Rússia
natal. Escrita l�any 1931, és
probablement la novel·la
més personal de la gran
escriptora ucraïnesa Irène
Némirovsky.

A la petita ciutat de Tort
arriba Cornèlius i el seu
jove ajudant per a obrir una
botiga ben especial i
màgica. Cornèlius té la
solució a totes les nostres
mancances de caràcter:
ens pot oferir valor o
paciència a canvi de res, o
gairebé res, només una
bufada... Però els
problemes comencen
amb la desconfiança de la
gent.

El llibre convida a la
reflexió, la nostra manera
de ser, les nostres
necessitats, els nostres
desitjos, tot això afecta a
la nostra manera de viure i
de qui ens envolta. La
facilitat de narració
acompanyada de sentit de
l�humor i una gran
il·lustració, dóna una gran
comprensió al text.

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

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

El racó del poeta
Miquel Trilla
-------------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter
Tarda de paper

Sentint la pluja,
palpant- la,
mirant- la,
forta ara, després fluixa,
així passava l�estona,
una tarda carrinclona,
confós en serra nostrada.
El cotxe, la pluja i jo,
o potser millor,
jo mateix i cotxe i pluja,
humitós tot cap al tard,
miro absent dins d�un serrat,
sense mirar que es fa tard,
com en  l�aigua es confonia,
la pluja, la nit i jo,
entre nostàlgies i enyors,
o potser millor,
com el passat emergia,
amb gosadies i pors.
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L�Ajuntament rep al C.F. Balaguer B, en
motiu de l�ascens a Segona Catalana

La plantilla i cos tècnic
del C.F. Balaguer B i la junta
directiva del Club de Futbol
Balaguer van rebre el passat
dimecres, 30 de maig, el re-
coneixement institucional
de la ciutat de Balaguer en
motiu del seu ascens a Se-
gona Catalana.

Tots els membres de
l�equip i els directius del club
van ser rebuts per l�alcalde

de Balaguer Josep Maria
Roigé, que va felicitar juga-
dors i tècnics per l�èxit asso-
lit i els va animar a seguir llui-
tant per noves fites esporti-

Recepció del Balaguer B a l�Ajuntament

Guardó de la Federació de
Natació, per Anna Auberni
NATACIÓ>> La Federació
Catalana de Natació va lliu-
rar els guardons anuals el
passat dijous 31 de maig al
Palau de Congressos de
Catalunya.

La Diada de la Natació
Catalana va atorgar gairebé
100 guardons a persones i
entitats que han destacat
per la seva tasca i pels seus
èxits durant l�any 2011.

Entre aquestes persones
destacades trobem a la

nedadora del Club Esportiu
Natació Balaguer, Anna
Auberni Torné que ha
aconseguit la primera
posició absoluta del Circuit
Català de travessies 2011
(Aigües Obertes).

També van ser
guardonats, nedadors i
nedadores de la talla de la
Mireia Belmonte, Erika
Villaecija, l�equip de natació
sincronitzada entre altres
medallistes mundials.

FUTBOL>> L�equip que
entrena Toni Menchón
ha assolit el campionat
de Tercera Catalana i
l�ascens a Segona

El Club Futbol
Balaguer organitza una
nova edició del  Torneig
de Futbol 7 �Ciutat de
Balaguer�.

Els partits es

disputaran del 18 de juny
fins el 6 de juliol, de
dilluns a divendres i en la
franja horària  de 20.30 a
22.30 hores al Camp
Municipal de Balaguer.

L�edat mínima dels
jugadors ha de ser 16
anys. Cada equip haurà de
tenir un mínim de 9
jugadors i un màxim de
15.  La data límit per fer la
inscripció serà el dilluns
dia 11 de juny del 2012 i el
preu serà de 250 e.

Del 18 de juny al 6 de juliol,
es celebra el Torneig de
Futbol-7 Ciutat de Balaguer

Presentació del Campionat de Futbol 7 «Ciutat de
Balaguer»

FUTBOL>> Tots els
vespres de dilluns a
divendres, es
disputaran els partits
al Camp Municipal

ves en el futur.
L�equip que entrena Toni

Menchón ha quedat campió
del seu grup de la Tercera
Catalana.

Anna Auberni
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FUTBOL SALA>> El
passat dissabte 26 de
maig l�equip infantil
masculí de futbol sala del
Club Esportiu Vedruna de
Balaguer es va proclamar
campió de la Copa

L�infantil del C.E. Vedruna,
guanya la Copa d�Alcarràs

Equip infantil del C.E. Vedruna

El CTT Balaguer guanya el darrer partit
de temporada, acabant en 7a posició

El Balaguer Villart Logís-
tic va finalitzar la seva sego-
na temporada a la màxima
categoria del tennis taula fe-
mení estatal amb una victò-
ria a casa sobre el Krafft
Atlético de San Sebastian
per 4 a 2.

Després d�aquest partit,
van quedar en la setena po-
sició de la Superdivisió, un
cop ja s�havia assegurat des
de feia algunes jornades la
seva permanència, que era
l�objectiu de la temporada.

En definitiva, van jugar
un molt bon partit de comiat
de lliga a casa que va
coincidir, amb el darrer
encontre del segon equip del
CTT Balaguer, que es va
imposar al Helios de
Zaragoza per 4 a 3.

CTT Balaguer

TENNIS TAULA>> Van vèncer al Krafft Atlético de
San Sebastián per 4-2, al Molí de l�Esquerrà

celebrada a Alcarràs, en
guanyar clarament el F.S.
Balaguer a les semifinals,
per 4 a 1 i  el C.F.
Guissona, a la pròrroga
de la final, ja que a la fi del
partit estaven empatats.
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L�atleta balaguerina,
Carme Millán, del
Maratonians del Segre va
ser la guanyadora
absoluta de la primera
cursa vertical de
muntanya de la
temporada, puntuable pel
Campionat de Catalunya,
celebrada el passat 19 de
maig a Noves de Segre.
Una cursa de 5
quilòmetres amb un
desnivell de vora mil
metres positius, que
l�atleta balaguerina va fer

amb 49 minuts i 4 segons,
amb més d�un minut
sobre la segona
classificada, Mavi Gil del
C.E. Solsonés.

Destacar la
importància d�aquesta
victòria, ja que la Carme
participa a la categoria
master, i per tant el fet de
proclamar-se guanyadora
absoluta, encara fa més
brillant la seva victòria.

La propera cursa
vertical serà l�anomenada
Cuita al Sol, a la Vall
Farrera i en la que la
Carme Millán, intentarà
repetir l�èxit.

També cal destacar la
gran actuació dels cinc
atletes del maratonians
del Segre que van
participar en la modalitat
masculina.

Carme Millán es proclama
campiona absoluta de la
Vertical de Noves de Segre

Carme Millán

ATLETISME>> La
balaguerina es troba
en un gran estat de
forma, i encapçala el
Campionat de Catalunya

El Club Escacs Balaguer va participar al
memorial Igor H. Flórez, a Mollerussa

El passat dissabte es ce-
lebrà el torneig de ràpides
per equips, memorial Igor H.
Flórez, que van jugar els
subs 16 a Mollerussa.

Els jugadors del CE
Balaguer eren: en categotia
Sub16 Jordi Fortuny, Pau
Nieto, Santi Font, Joel Rumí
i Ivan Teixidó. En Sub14,
Gerard Botigué, Pau Roca,
Ares Sanuy i José Alejandro
Planella i en Sub10, Joan
Pedra, Josep Maria Babot,
Yeray Andrés i Àlex Pedra.

El club d�escacs
Balaguer va aconseguir el
subcampionat del torneig,
que va guanyar el
C.E.Vallfogona.Bon paper dels Clubs de Vallfogona i Balaguer a Mollerussa

El C.F. Balaguer organitza el II Campus
Robert Martínez de Futbol i Anglès

ESCACS>> El Torneig sub-16 el va guanyar el C.E.
Vallfogona, amb 25 punts, seguit del C.E. Balaguer

Presentació del Campus

FUTBOL>> El II Campus
Robert Martínez de Futbol i
Anglès, que organitza el Club
de Futbol Balaguer, tindrà
lloc del 24 de juny fins l�1 de
juliol a Naut Aran.

La peculiaritat d�aquest
campus és que l�aprenen-
tatge no es centrarà només
en aspectes propis del
futbol, sinó que també es
duran a terme sessions
d�anglès, considerant de
vital importància el binomi
futbol i estudis.
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Els propers 9 i 10 de juny, Balaguer
celebra les 24 Hores de Bàsquet

FUTBOL SALA>> Les
24 Hores de Futbol Sala
d�enguany tindran una
nova fòrmula
organitzativa. Els dies 16
i 17 de juny es celebraran
les 24 Hores per a joves,
de categories pre-benjamí
fins a juvenil, mentre que

les 24 Hores de Futbol
Sala per seniors, es juga-
ran el cap de setmana del
14 i 15 de juliol.

Les 24 Hores de Fut-
bol Sala Ciutat de
Balaguer estan organitza-
des pel Club Futbol Sala
Balaguer.

24 Hores de Futbol Sala els
dies 16 i 17 de juny

24 hores de futbol sala

Equip cadet femení del C.B. Balaguer

Aquest cap de setmana
del 9 i 10 de juny, el pavelló
poliesportiu de Balaguer
acollirà una nova edició de
les 24 Hores de Bàsquet,
amb la participació de cen-
tenars de jugadors de totes
les edats durant els dos dies.
Des de les competicions es-
colars fins als equips
seniors, que tancaran la
competició el diumenge a la
tarda.

D�altra banda, cal desta-
car que els equips infantil
masculí i el cadet femení, del
Club Bàsquet Balaguer s�han
proclamat campions provin-
cials durant el passat cap de
setmana, de la mateixa ma-
nera que també s�hi va pro-
clamar, l�equip infantil feme-
ní, del Club Bàsquet
Vallfogona de Balaguer.

BÀSQUET>> Els equips infantil masculí i cadet
femení del C.B. Balaguer i l�infantil femení del C.B.
Vallfogona s�han proclamat campions provincials
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Canvis i més canvis
C.G.A.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

No crec que ningú dis-
crepi amb la meva opinió
de que les coses de la vida
es van espatllant, i potser
que la única que en sortirà
ben parada és la vella fa-
mília d�origen. El �paro�,
els desnonaments, l�es-
cassetat dels valors ètics,
les mentides polítiques, i
tot el que vulgueu afegir
han fet que el recolzament
familiar agafi per necessi-
tat el calor i la força d�al-
tres temps. Com també es
van estilant l�intercanvi de
feines en lloc del diner
amb tot el que significa.

Els canvis es van pre-
sentant sense avisar. Veus
aparèixer cares
deconegudes, unes més
clares i altres més fosques,
cap del terreny, i això sí, to-
tes sense treball, que no
saps de què viuen. No els
entens i pots preveure
quan temps estaran sen-
se treballar. I els veus con-
tents, potser degut a que
no pensen i al pit tenen l�es-
perança que nosaltres ja
hem perdut i frueixen en
allò que nosaltres ja no
volem. Hi ha preguntes
sense resposta, que és mi-
llor continuin així. Només
cal cridar ben fort: visca la
globalització!, visca l�estat

A la dolça Rosa
Antonieta Vilajoliu Regué
---------------------------------------------------------------------------------------

Al cel hi falten àngels
per això la Rosa se�n va
persona més bona, dolça i carinyosa
en aquest món ja no n�hi ha.
Sempre la rialla, el com estàs
i un petó si no tenia tard.
Treballadora, amorosa, orgullosa
dels seus dos trocets de carn,
la Sandra i el Gerard.
Allà dalt t�esperen la família
que han marxat abans.
Allí diuen que no hi ha guerres, ni crisis,
sols pau.
No et diem adéu dolça Rosa
millor fins aviat!

Vota mitjançant la web: www.cerclebalaguer.cat

SI        NO      NS/NC

Creus que el Govern Central aprovarà l�eliminació
dels Jutjats de Balaguer i Cervera

per incorporar-los a la ciutat de Lleida?

del Benestar! Mussitant per-
què ningú ens escolti: Quin
merder!

Del Balaguer que un re-
corda a mesura que va pas-
sant el temps, ben poc en
queda. Era millor? Era pitjor?,
el juduci ben particular no
potser uniforme. Però de ve-
ritat tots sentim una picada
d�enyorança i de tristor.

Allò que podia ser i no va
ser, sempre deixa una pulsió
quasi mística. I els records
ens afebleixen quan imatges
i moments es fan presents,
amb la imatge de persones i
de somnis en que sembla
que el món sencer era del tot
teu. Tot ha passat i tot està
per succeir, però l�escenari no
m�agrada i cada dia menys.

Es generalitza l�incivisme.
La potolada va campant pels
carrers. El llenguatge cada
dia és més barroer. A uns
se�ls paga per portar al col·-
legi als petits i a uns altres
se�ls multa si no ho fan. Ma-
res solteres que dormen
amb mascle, cobren per ser-
ho. Vigilants uniformats que
usen la seva rigidesa amb qui
pot pagar, i la seva benevo-
lència (mirant a un altre cos-
tat), als que saben o veuen
que res en trauran. En fi, la
gent ho sap i ho veu, però
prefereix callar, ningú vol

problemes. I anem creant la
societat que fuig de qualsevol
responsabilitat, que es quei-
xa sempre, i que res vol fer.
Aleshores surten els profetes
de torn, que normalment te-
nen una bona, boníssima nò-
mina, i s�atreveixen a dir qual-
sevol cafrada amb la boca ple-
na de sabiduria com en els
darrers dies s�ha atrevit a dir
el Sr. Manuel Prat, Director
General dels Mossos d�Esqua-
dra, donant una lluminosa
idea de que els pagesos po-
drien contractar uns serveis
de seguretat privada per pro-
tegir els seus béns. Aquest
senyor es pensa que els ro-
bats i cansats pagesos tenen
el seu sou. El senyor Pelegrí
té l�obligació moral d�infor-
mar-lo de l�estat econòmic de
la majoria, i farà un servei més
a la conselleria que regenta.

A Juneda s�ha establert
unes multes per activitats
incíviques, quants policies
municipals deu tenir Juneda?
De segur menys que Balaguer.
No crec amb l�oportunitat de
certes preguntes del Cercle de
Promoció Econòmica, amb
uns moments com aquests.
És un tema molt delicat, que
jo prefereixo que el solucionin
qui de veritat el coneix. Ni la
pregunta ni les respostes apor-
taran res.

---------------------------------------------------
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Creiem que en salvar-
nos, estem �salvats� a través
d�alinear-nos en una forma
amb un ideal, una política,
una religió. Estan bé
econòmicament, ens
adonem que naveguem en
el mateix vaixell, encara que
tinguem uns camarots de
luxe, però si hi ha mala mar i
no estem units, ens
enfosarem.

Les mateixes cèl·lules
busquen ordre a través de la
intel·ligència, aquesta no
pertany a cap fòrmula, no
estan usant el que saben
quan ens diuen que tenen la
fòrmula per a arranjar la
situació. El que passa, és
millor no trobar la situació
perquè pensen parcialment
en el seu cercle. Això no són
individus visibles,  ja que
falta unió i compromís.

Penso que hi ha gent

Allà on estem
Francesc Cucurull Torra
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

que és dalt i són honrats,
però no són els que fan anar
els fils, són els que miren per
a arribar a la seva pròpia
meta, no volen una relació
comuna on hi ha atenció,
interès i amor pels
ciutadans, no hi són a prop
ni col·laboren ni
comparteixen, sinó que
divideixen la gent. Diuen els
savis que la finalitat és més
important que un i que el tot
és més gran que vostè, els
bons ja no saben com fer-
ho ja que no poden, en estar
sols ningú els ajuda.

Per això hem de
reaccionar i associar-nos per
a protestar, controlar,
humanitzar el funcionament
i no acontentar-nos amb
deixar fer, sinó unir-nos per
assumir la responsabilitat.
En fi, això que vivim ho
anomenem vida però no és

la correcta, si ens adonéssim
de la veritable, aquesta
podria ser la fi de tots els
problemes, clar que no seria
aquesta societat.

Els polítics ens
enganyen, ja ho deia el
President de França en
Chirac, que  deia mentides,
el que m�extranyava  era que
la gent se�l cregués. El mateix
Rajoy ens va dir �en
campanya� que donaria
treball a tres milions
d�aturats a curt termini, que
no tocaria les pensions. Si
hagués dit el que pensava fer,
no hagués tingut majoria
absoluta.

Allà on estem, els de
davall, víctimes d�una mala
gestió, crec que els més
perjudicats són els
treballadors i la joventut que
no té avenir als quals deixem
una mala herència i la part
mitjana quasi no existeix. La
que sempre ha passat
davant la gent de dalt, tenen
més sentit i han estat més
eficaces.

Així que no tan presumir,
més humilitat, baixar de la
peanya, donar exemple,
conèixer les regles morals,
no violar les normes, ni
aprofitar-se de la cooperació
d�altres. Si el grup no castiga
a aquests individus que
desestabilitzen, la cosa va
malament. M�ho miro des
del meu �prisma�, potser ells
o d�un costat o d�un altre
color. El millor és que es
creuen que són d�una altra
fusta o d�una altra galaxia;
en realitat són ésser humans
amb molts coneixements
que de vegades no resolen
res, els falta intel·ligència per
a veure i obrar
objectivament.

Sí que és veritat que
només ens lamentem, crec
que cadascú ha d�esforçar-
se a moure�s, construir el
país, ser més responsable.
Posar-se en el lloc de l�altre,
podem valorar als que ens
representen que hi són per a
que la gent pugui viure amb
dignitat, tenir sostre, menjar

Des del començament
d�aquesta legislatura des del
govern de la Generalitat
se�ns està marejant dia sí i
dia també amb la història
del que s�anomena el pacte
fiscal. Un altre terme nou
que els governants de CiU
s�han ideat, com han fet en
altres ocasions, per tal de
tractar de solucionar el
desequilibri econòmic que
hi ha entre les aportacions
que Catalunya fa a l�Estat i el
que des de l�Estat s�aporta a
Catalunya en forma
d�inversions o de retorn de
diners. En volen fer un tret
diferencial per no dir que el
que ens cal és un concert
econòmic com el que tenen
al País Basc i Navarra, que
en el seu moment va ser
rebutjat pels representants
de CiU perquè segons els

El pacte fiscal que ens cal.
Grup Municipal d�ICV a l�Ajuntament de Balaguer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

seus càlculs ens perjudicava
econòmicament.

Des de ICV a Balaguer,
creiem que aquest pacte
fiscal, tot i que el desequilibri
que pateix Catalunya està
documentat més que
sobradament, és una
maniobra creada de forma
expressa per distraure
l�atenció dels ciutadans de
les polítiques econòmiques
i de destrucció de l�estat del
benestar que s�estan portant
a terme des de la Generalitat.

Els catalans patim, a
més, un altre desequilibri
fiscal que ens és més proper
i que afecta moltíssim a la
gran majoria de la població.
Com passa a la majoria de
països, a pesar de la crisi que
el mateix sistema capitalista
neoliberal ha generat, la
diferència entre els rics i el

pobres cada dia és més gran,
està desapareixent el que
s�anomena la classe
mitjana, els catalans i
catalanes que viuen sota el
llindar de la pobresa
augmenta, la població en
atur s�incrementa, les
famílies amb tots els seus
membres a l�atur i sense cap
ingrés econòmic es
disparen, etc. És l�espoli dels
drets de l�estat del benestar.
La pregunta que ens fem és
si des del govern de la
Generalitat en mans de CiU
ha fet alguna acció per evitar
aquest desequilibri existent
entre les grans fortunes i la
immensa majoria de
ciutadans. Han fet alguna
acció contundent per
racionalitzar la despesa
política i de privilegis que
alguns polítics gaudeixen?.
Desgraciadament la
resposta és que no s�ha fet
res i segurament no es farà
res. Per què?

Perquè els sectors
econòmics potents com són

les caixes i bancs tenen un
poder d�influència enorme
en les decisions de
polítiques que es prenen.
Molts són assessors del
govern i no estan disposats
a perdre privilegis i a més
tenen als partits majoritaris
agafats per allà on fa mal,
amb els deutes impagables
que se generen a les
campanyes electorals que
fan cada any. Això sí, quan
convé i de forma dosificada,
els condonen part del deute.
Una forma de pagar els
serveis prestats. Al rerafons
hi ha un problema de
finançament poc clar dels
grans partits polítics.

El govern no anirà en
contra dels interessos dels
seus, fent una política fiscal
més justa. Continuen sense
modificar les SICAV,
societats d�inversió que
tributen a l�1%, i sense ficar
mà de debò al problema que
generen gent com els antics
gestors del Palau de la
Música, ni als �patriotes� que

evadeixen els diners als
paradisos fiscals, als quals
fins i tot el PP els ha creat
una amnistia fiscal. Segons
algun article publicat en
premsa fins i tot el pare del
President de Catalunya, Sr.
Mas estava en una llista
d�evasors de capitals, com
el Sr. Botin, i tants altres !!
Per plorar. El mateix passa
amb les grans empreses
catalanes i les de l�IBEX 35.
Són les causants segons
alguns estudis del 70% del
frau fiscal existent d�una
forma �legal�.

El pacte fiscal que hem
de fer és el de casa nostra,
adreçat a fer polítiques
socials, a fer pagar més als
que més tenen, a fer
funcionar l�economia real i
no l�especulativa. No s�ha
d�escanyar a la majoria de
catalans i catalanes en favor
d�uns pocs, per poderosos
que siguin. Desgracia-
dament, tenim el que ens
mereixem.
-------------------------------------------------

i roba; el més indispensable,
per això els votem. Tots ells,
encara que toquessin
instruments diferents,
haurien de ser com una bona
orquestra, d�on surt una
bona armonia.

En resum, no tant saber
ni tant poder, no tant
materialisme i més bondat
que és la medicina que ens
ha de curar, però primer hem
de començar per nosaltres
mateixos. I crec que
darrerament hi ha hagut
massa tripijocs que cal
netejar. Però crec que la
justícia no és lo suficient
valenta per a imposar el
castig que correspon. Doncs
veig en molts casos que
allarguen el juduci i a la fi
queden impunes.

També es diu que quan
una societat està en
decadència, els que manen
estan al mateix nivell; així
que la base del ciutadà, és
que sigui gran i bo.

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



20 >> O C IO C IO C IO C IO C I

Amb l�entrada en
vigor l�any 2000 del
Decret 95/2000, de 22 de
febrer es van establir les
normes sanitàries
aplicables a les piscines
d�ús públic i es va
determinar que els
propietaris d�aquestes
piscines són els
responsables d�elaborar
el sistema d�autocontrol
per tal de garantir el
funcionament, el
manteniment, la

salubritat i la seguretat de
les piscines.

Per aquest motiu, des
del Consell Comarcal de
la Noguera i amb la
col·laboració de
l�empresa ASSEFES el 30
de maig es va fer una
jornada de formació per al
personal de manteniment
de les piscines d�ús públic
de la comarca de la
Noguera.

El temari de la jornada
va ser el següent: posada
en marxa d�una piscina
d�estiu; característiques
de l�aigua; riscos sanitaris;
tractament físic de l�aigua;
tractament químic de
l�aigua; neteja i
desinfecció i qüestions
diverses i resolució de
problemes.

Jornada formativa pel
personal de manteniment de
les piscines públiques

Molta participació a les jornades

La jornada formativa
estava organitzada
pel Consell Comarcal
de la Noguera i
l�empresa ASSEFES

Arriba un any més, una nova edició
d�Estiuesport i el Taller de les Arts

EstiuEsport, és un progra-
ma d�activitats de lleure, oci i
esport, orientades als nois i
noies de 0 a 16 anys, i en el que
destaquen principalment  les
activitats esportives, les activi-
tats d�aigua i sense oblidar-nos
de la vessant cultural. El
triaesport, el Camp base,
l�in&out, el temps afegit i el ta-
ller de les arts, seran el gran re-
pertori d�activitats que ompli-
ran totes les vacances esco-
lars, des del 25 de juny fins al 9
de setembre.

A més els usuaris
disposaran d�infinitat de
possibilitats en les modalitats
d�accés a les piscines
municipals d�estiu.Presentació d�Estiuesport i Taller de les Arts

El Centre Històric de Balaguer grava
un lipdub promocional del barri

El passat 24 de maig es va
gravar pels carrers del Centre
Històric de Balaguer, el lipdub
d�aquest barri.

Amb la participació de 16
entitats de la ciutat i amb
l�objectiu d�incentivar la
creativitat, el treball en equip i
la cohesió entre veïns del barri.

La finalitat del Lipdub és
aconseguir un vídeo-musical
promocional del barri i mostrar
tots els encants arquitectònics
i humans dels que gaudeix el
Centre Històric de Balaguer.

Ja s�ha presentat l�edició d�enguany, iniciatives
pensades pels més petits i joves de la casa

Lipdub gravat al Centre Històric de Balaguer
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El Grup Escènic Recreatiu porta �El
concert de Sant Ovidi� al Teatre

El Grup Escènic Recrea-
tiu torna als escenaris
aquest dissabte amb la re-
presentació de l�obra «El
concert de Sant Ovidi»,
d�Antonio Buero Vallejo. Di-
rigida per Josep Maria
Llobet, l�escena és ambien-
tada al París de finals del se-
gle XVIII on un empresari
d � e s p e c t a c l e s ,
pocavergonya, vol fer-se ric

amb una orquestra de cecs.
Per aconseguir-ho enganya
a un grup d�invidents que vi-
uen en un hospici i els pro-
posa signar un contracte

L�obra es representarà les propers dies 9 i 10 de juny

Aquest dissabte es
celebra la Fiesta Rociera

La Hermandad Rociera
de la Noguera organitza,
aquest dissabte 9 de juny,
una nova edició de la Fiesta
Rociera, que com cada any
començarà a les 6 de la tar-
da, amb la Missa Rociera a
l�església de Sant Domènec,
amenitzada pel grup A.R.A.
Voces del Camino de Terras-
sa.

Tot seguit i en processó,
els participants es dirigiran
cap al pavelló del Molí de

l�Esquerrà on començarà la
festa amb les actuacions de
diferents grups rocieros. La
festa es perllongarà fins a la
matinada.

Entre els grups presents
cal destacar Aires del Sur;
Alegria; Granados y Albeniz
amb la bailaora Alejandra
Jiménez; la Asociación
Catalano Andaluza de la
Segarra, el ballet Flamenco
de Kiko Moreno i el de Maria
José González.

L�obra de Buero Vallejo
està dirigida per Josep
Maria Llobet i ha estat
traduida per Josep
Maria Simon

El passat mes de
maig i per finalitzar les
actuacions que es van
realitzar la Diada de Sant
Jordi, entre elles el
Concurs de la frase
d�amor més original,
Albert Coma com a
president i Francina
Puigpelat integrant
també de la Junta van fer
entrega del premi a la
guanyadora, Maria Lazo
González.

El premi va consistir
en un lot de llibres

d�autors locals, els llibres
estaven escrits pels
diferents autors que,
durant la Diada, van
col·laborar signant els
seus llibres a tothom que
ho desitjava que
s�atansava al Passeig de
l�Estació, on també es van
ubicar les diferents
parades que venien les
roses i els llibres tant
característics d�aquest
dia.

La guanyadora, que
havia tingut un comerç
durant molts anys i en l�ac-
tualitat està jubilada, va
mostrar el seu agraïment
emocionada i va felicitar
la iniciativa de l� associa-
ció , opinant que s�hauri-
en de fer més actes
d�aquest tipus per tal de
dinamitzar el comerç.

L�Associació de Comerciants
Balaguer 2021 lliura el premi
del concurs de Sant Jordi

Lliurament del premi

Van lliurar un lot de
llibres d�autors
balaguerins a la
guanyadora Maria
Lazo González

que, a primera vista, sembla
molt favorable per a ells. Les
representacions es faran el
9 de juny a partir de les 21.30
h i el 10 de juny a les 19.00 h.

Fiesta Rociera
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
-------------------------------------
OPORTUNITAT, venda
de parcel·les aïllades de
516 m2, a la millor zona
de Balaguer, al costat del
Col·legi Mont-roig. Raó:
676996765.
-------------------------------------
VENDA CASES d�obra
nova, 150m2 amb garaig i
jardí a la Fuliola. Preu:
170.000 e negociables.
De particular a particular.
Raó: 653950185-
620287216.
-------------------------------------
PISOS A Balaguer, llo-
guer pisos de 3 hab., ven-
ta (finançament 100%),
de 1, 2 i 3 habitacions.
Raó: 670284619. Immo-
bles procedents d�actius
bancaris.
-------------------------------------
NAU DE 950 m2, total-
ment equipada en llo-
guer al Polígon Industri-
al Campllong de
Balaguer. Tel: 646987349.
-------------------------------------
ES LLOGA pis al c/ Barce-
lona, número 50 1r 1a, mo-
blat, ascenssor i equipat, 4
hab, 2 terrasses. Raó:
675497518-973446087.
-------------------------------------

ES VEN XALET amb
parcel·la urbanitzada de
230 m2, amb tots els ser-
veis. Excel·lent situació, a
poca distància de
Balaguer. Venta de parti-
cular a particular. Raó:
679212459.
-------------------------------------
ES LLOGA magatzem de
21m2 al c/ St. Pere Màrtir,
preu 90 e/mes. Aparta-
ments a Camarasa, total-
ment equipats i amb vis-
tes al riu. Pàrking al c/
Urgell. Trucar als telèfons:
973447752-639920281.
-------------------------------------
ES VEN la millor parcel·-
la de la Comunitat de
Sant Miquel. Vols fer-te la
teva casa? Més informa-
ció al: 652092918.
-------------------------------------
LLOGUER de locals a Bell-
caire d�Urgell, 55 m2, obra
nova. Més informació al
telèfon: 676996765.
-------------------------------------
VENDA de pàrkings, al c/
Sant Jaume (entrada per
la Banqueta) a partir de
7.000 e, també al c/
Barcelona, 72 a partir de
9.000 e. Raó telèfon:
676116396.
-------------------------------------

ES LLOGA planta baixa al
Secà, 3 hab., menjador,
cuina, garaig, jardí. Sen-
se mobles. Preu: 450 e/
mes. Raó: 616771071.
-------------------------------------
ES LLOGA dúplex a
Bellcaire , d�obra nova, amb
gran terrassa, 3 hab., 2
banys. Raó: 973450051 (tru-
car de 9 a 13.30 h).
-------------------------------------
PAÏSOS CATALANS, es
ven apartament d�obra
nova, 2 hab. Preu: 100.000
e. Raó: 973446011.
-------------------------------------
VENDA o LLOGUER de
pàrkings tancats al c/
Jaume Balmes, 11 de
Balaguer. Raó telèfons:
629310479-629715431.
-------------------------------------
ES LLOGA casa a Os de
Balaguer, per vacances i
caps de setmana. Total-
ment equipada. Molta
llum. Capacitat per 12
persones. Tel: 687750253.
-------------------------------------
ES LLOGA apartament a
la Pineda (Salou), davant
del mar, pàrking tancat,
a/a, totalment condicio-
nat. Per setmanes i quin-
zenes. Raó: 639330429.
-------------------------------------

SE ALQUILA apar-tamento
en calle Tarragona, 2 hab.,
mueblado, ascensor.
Razón: 973451371.
-------------------------------------

TREBALL
-------------------------------------
SE NECESITAN
teleoperadores/as para
oficina en Balaguer.
Contactar al teléfono:
973443910. Horario de
llamadas: 10-14 h y de
16-20 h. Preguntar por
Mireia.
-------------------------------------
ES DONEN classes parti-
culars d�anglès de primà-
ria i ESO. Raó: 973445126.
-------------------------------------
CONSTRUCCIONS I RE-
FORMES Germans Vidal
Guardiola, 27 anys d�expe-
riència. Teulades, banys,
façanes, comunitats, gran-
ges, magatzems, cases
antigues. Reformes en
general. Preu econòmic.
Tels:973983167-690921832.
-------------------------------------
PROFESSORA nativa
dóna classes d�anglès,
repassos i classes de con-
versa per particulars o
grups. Tel: 650422582.
-------------------------------------

VARIS
-------------------------------------
COMPRO monedes, joies
(d�or i plata), segells d�Espa-
nya, bitllets antics, postals,
fotos, llibres, publicacions,
còmics, cromos, llibres de
Festa Major i Fira Balaguer,
Grocs (100 primers núme-
ros). Qualsevol cosa relaci-
onada amb la ciutat de
Balaguer. Raó: 676803205.
-------------------------------------
VENC taules i cadires de
menjador. En bon estat.
Telèfon: 973420029.
-------------------------------------
ELENA TAROT 806599592
Visa 972215590 Tornarà?
Trucarà? Quan? Els teus
sentiments. Atiendo
personalmente. Tf 1�16,
Tm 1�53, apdo 596, cod
17080 +18a.
-------------------------------------

MOTOR
-------------------------------------
OPORTUNITAT es ven
Peugeot 206 HDI comer-
cial, any 2002. Econòmic.
Raó: 973447705.
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
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REHABILITACIÓ DE FAÇANES
Pintura i Decoració

Qualitat i dedicació,
els nostres distintius

Pedro Garanto Fillat
C/ Tàrrega, 51 F �  BALAGUER

Tel. 699 949630

Farmàcies
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
--------------------------------------------------------------------------

Telèfons útils
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. 973586466

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

CAMARASA

TRIBÓ ALCOBÉ, M. 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

Horari de trens

Horari d�autobusos

Farmàcies de torn de Balaguer

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
06.10 BARCELONA feiners
07.55 � diari
19.55 � diari
19.00 UAB BELLATERRA diumenges lectius
06.10 TÀRREGA feiners
07.10 " feiners
07.50 " de dill. a div. feiners
12.00 " feiners
15.00 " feiners
19.30 " feiners
07.10 LLEIDA de dill. a div. feiners
07.40 � diari
07.45 " feiners
07.48 " feiners
07.55 " dim, dime, diven.
08.00 � dill., dij., diven.
09.15 � feiners
10.45 " diumenge
10.50 " de dill. a div. feiners
12.00 � de dill. a div. feiners
13.10 � de dill. a div. feiners
13.30 � de dill. a div. feiners
14.45 � de dill. a div. feiners
15.15 � de dill. a div. feiners
15.18 � de dill. a div. feiners
17.51 � diari
18.05 � diari
19.10 � de dill. a div. feiners
19.21 � diumenge
09.50 SEU D'URGELL diari
16.35 � diari
09.50 PUIGCERDÀ diari
13.35 SOLSONA dill., dima., dij., div.
16.35 � divendres
09.50 PONTS diari
13.35 � de dill. a div. feiners
16.35 PONTS diari
19.10 � de dill. a div. feiners
19.50 � de dill. a div. feiners

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
13.37 ESTERRI D'ÀNEU diumenge
17.22 � diari
20.07 � diari
21.21 � de dill. a div.
13.17 AGRAMUNT feiners
19.47 � de dill. a div.
07.00 ÀGER feiners
13.37 � diumenge
14.00 � dime., div., dis.
17.00 � dill., dima., dij.
17.22 � diari
20.07 � diari
21.21 � de dill. a div.
11.05 LES diari
18.05 � diari
08.25 ALMENAR de dill. a div. feiners
15.15 � de dill. a div. feiners
12.45 � dissabtes

SORT. LLEIDA-BALAGUER CALENDARI
07.00 de dill. a div. feiners
07.45 de dill. a div. feiners
09.10 feiners
09.15 diari
10.00 de dill. a div. feiners
11.00 feiners
11.10 de dill. a div. feiners
12.30 feiners
13.00 de dill. a div. feiners
14.10 de dill. a div. feiners
15.00 de dill. a div. feiners
16.00 diari
16.35 diari
18.30 de dill. a div. feiners
19.00 de dill. a div. feiners
19.20 diari
20.00 de dill. a div. feiners
20.35               de dill. a div. feiners

De les 8 de la tarda del 7 de juny a les 8 de la tarda del 14 de juny CLAVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 14 de juny a les 8 de la tarda del 21 de juny SALA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 21 de juny a les 8 de la tarda del 28 de juny MARCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOUS

HORARIS
SORTIDES ARRIBADES
BALAGUER LLEIDA
08.00 (1) 08.30
14.16 14.46
18.10 18.39
21.05 21.34
BALAGUER LA POBLA
09.39 11.00

SORTIDES ARRIBADES
LLEIDA BALAGUER
07.15 (1) 07.44
09.10 09.39
17.30 17.59
20.30 20.59
LA POBLA BALAGUER
12.56 14.16

(1) Circula de dilluns a divendres feiners.
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