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PORTADA
Piscines

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

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

Amb el suport de

Aquest cap de setmana obren les seves portes la majoria
de les piscines municipals dels pobles de la comarca de la
Noguera.

La nostra comarca pateix altes temperatures durant
els mesos d�estiu, i per tant aquests equipaments
municipals ajuden a suportar la calor, refrescant les hores
del dia als seus usuaris, que enguany es preveuen molts
més que en anys anteriors, ja que la crisi ha fet i farà que
les vacances estiuenques, fora de la llar, cada cop siguin
més curtes i més escasses, pels afortunats que en poden
fer. Les piscines municipals són una bona alternativa a les
hores d�oci dels mesos d�estiu.

Per tal de potenciar l�ús de les piscines municipals, cal
destacar la proposta que ens fan sis pobles de la comarca,
que per primera vegada han tret un carnet d�interpiscines,
al preu de 40 euros per tota la temporada, i que permetrà
als usuaris de les piscines de Bellcaire d�Urgell, Bellmunt
d�Urgell, Cubells, la Sentiu de Sió, Montgai, Butsènit i
Penelles, entrar en qualsevol d�elles amb un sol carnet.

Aquesta iniciativa, segons van anunciar els diferents
alcaldes d�aquestes poblacions, el dia de la presentació
del carnet interpiscines, està pensada per promoure la
mobilitat dels joves entre aquests municipis veïns, tot i
que està oberta a tothom.

Una bona iniciativa supramunicipal que a més de donar
el servei propi de les piscines municipals, ha de servir per
a que els usuaris puguin conèixer els diferents municipis
i nous indrets de la comarca de la Noguera.

Bon estiu a tothom!!!

Piscines municipals

Durant aquest darrer any
s�han viscut episodis de marca-
da sensibilitat, quant a la utilitza-
ció o no d�alguns símbols. Ho
hem pogut comprovar per
mitjà de l�absència o presència
als balcons dels ajuntaments,
en esdeveniments esportius o
en altres actes socials o
polítics. Potser a la majoria dels

balaguerins els va passar per
alt el fet que ara explicaré. No
així a dues senyores que en
parlaven diumenge passat a la
festa commemorativa de la
diada de la sardana. Com és
costum, els organitzadors de
l�acte editen i pengen cartells
per anunciar l�esdeveniment.
En el d�enguany hi havia un
detall que a aquestes dues
respectables ciutadanes els va
estranyar d�allò més i, per
aquest fet, me�l comentaren.
En el full imprès hi havia una

gran senyera amb l�ordre
canviat dels colors. Les quatre
barres no eren vermelles, sinó
grogues; i el fons, vermell i no
daurat. Desconec les causes
d�aquesta errada com també
si era fruit d�algun missatge
encobert. Em decanto per un
error tipogràfic. Si aquest és el
cas i els responsables se
n�haguessin adonat, cal
suposar-ho, potser hauria estat
bé esmenar-ho o no col·locar-
los. Sensibilitats a part, sempre
hi ha algú que està a l�aguait.
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Els actes de
commemoració de la
mort de Jaume d�Urgell
el Dissortat, que se
celebren cada any a la
capital de la Noguera,
tindran enguany un fort
caràcter divulgatiu
d�aquest important
moment de la història, en
coincidir amb el 600
aniversari del Compromís
de Casp, el diumenge 24
de juny.

L�acte central tindrà
lloc a Lapallavacara i serà
la conferència de
l�escriptor i medievalista
Josep Tarragona.

La festa continuarà a
2/4 d�1 amb l�ofrena floral
a l�estàtua del darrer
comte d�Urgell. Des de
l�organització es fa una
crida a totes les entitats i

veïns a participar a
l�ofrena, que estarà
acompanyada per la coral
�Veus Canores� del Casal
de la Gent Gran de
Balaguer.

Els actes s�acabaran
amb un dinar-tertúlia, on
es reemprendrà el tema de
la conferència en un clima
més distés.

Per al dinar es
recupera l�emplaçament
del claustre gòtic del
convent de Sant
Domènec.

El diumenge 24 de juny es
commemora la mort del
Comte Jaume d�Urgell

Un moment de la presentació dels actes

Els actes es centraran
amb una conferència
sobre el Compromís
de Casp i l�Ofrena
Floral a l�estàtua

Les 4 colles sardanistes de Balaguer
celebren el Dia Universal de la Sardana

Les quatre colles sarda-
nistes de la ciutat de
Balaguer (El Grup Sardanis-
ta Barres i Escacs, la Colla
Sardanista Verge del Mira-
cle, la Colla Sardanista de les
Franqueses i la Colla Sarda-
nista Castell Formós de l�As-
sociació de Gent Gran �La
Noguera�) van celebrar el
diumenge 17 de juny, con-
juntament per primera vega-
da, el Dia Universal de la
Sardana.

L�acte va tenir lloc al Sant
Crist amb la celebració
d�una missa, un esmorzar de
germanor i una gran ballada
de sardanes per
commemorar la festivitat.Dia Universal de la Sardana

El passat diumenge al matí, al Santuari del Sant
Crist, amb una missa, esmorzar i una ballada

Els Mossos d�Esquadra alerten de les
estafes de compravenda per internet

Els Mossos d�Esquadra  de
la Noguera han posat en marxa
un pla informatiu adreçat a la
ciutadania, que té per objectiu
prevenir les estafes que poden
donar-se aprofitant una
compravenda a Internet, ja que
durant el mes de març es va
produir un increment de
denúncies de veïns de la
Noguera que havien resultat
estafats en alguna compra a
través d�Internet. Es recomana
fer el pagament per Paypal o
contra reemborsament. Comissaria dels Mossos d�Esquadra
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Dr. Josep Ma Lara Nieto
Hores convingudes

Tel. 629 359 238 - 629 993 701
Pl. Mercadal, 37 1r-3a � BALAGUER

La demanda de pisos
de la Borsa d�Habitatge
de l�Ajuntament de
Balaguer es troba en
situació de més demanda
que d�oferta i és per això
que l�Ajuntament fa una
crida a la ciutadania i als
propietaris de pisos buits
perquè els incorporin a la

Borsa d�Habitatge a través
d�un programa de
Mediació per al Lloguer
Social.

Aquesta Borsa de
Mediació ofereix als
propietaris/es la recerca
de llogaters, la gestió del
contracte de lloguer, el
seguiment de la relació
contractual, visites als
habitatges llogats i
garantia de cobrament-
multirisc.

Per poder adherir-se
al programa s�ha de
disposar d�un habitatge
buit lliure d�arrendataris i
adreçar-se a l�ajuntament.

La Borsa d�habitatge de
Balaguer té més demanda
que oferta de pisos de lloguer

Balaguer

L�Ajuntament fa una
crida als propietaris
de pisos buits de la
ciutat per posar-los a
la Borsa

Sopar d�estiu per la lluita contra el
càncer el proper 29 de juny a Flix

El proper divendres dia 29
de juny a dos quarts de deu,
als Cellers dels Costers del Sió,
a la partida de Flix de Balaguer
tindrà lloc el sopar d�estiu per
la lluita contra el càncer amb
un doble objectiu, un de
conscienciació i l�altre de
recaptació de diners per a la
recerca i la investigació
d�aquesta malaltia.

Per investigar, per prevenir,
per curar... es necessiten molts
recursos i que no poden
assumir les aportacions
institucionals. És per això que
des de Balaguer i la Noguera
es vol aportar també un granet
de sorra organitzant aquesta
activitat, que preveu una

El sopar per la lluita contra el càncer es farà a Flyx

assistència de més de 200
persones i una recaptació de
més de 3.000 euros
provinents  del sopar i

donacions de particulars. Com
a cloenda de la festa actuarà
per a tots els assistents el grup
�Casalswing�.

La regidoria de Cultura presenta el
programa �Amb la gespa al cul�

�Amb la gespa al cul�, una
activitat organitzada conjun-
tament per la Regidoria de
Cultura i Joventut de l�Ajun-
tament i que consta d�una
sèrie de concerts al parc de la
Transsegre tots els dimarts
dels mesos de Juliol i Agost
a dos quarts de 10 del vespre
i fins a les 12 de la nit.

El cicle de concerts co-
mençarà el dia 3 de Juliol amb
el grup Rehenes i per l�esce-
nari hi passaran Meritxell
Gené, Circulo de Borneo,
Harlock, CTC, Tui Higgins i
Xavi Monge, Hift, Jabp, The
Trees, Folkies Band i tanca-
ran el cicle el 28 d�agost Hot
Numers i Kumasa Jamm.Presentació de «Amb la gespa al cul»

Durant tot l�estiu, el parc de la Transsegre acollirà
una sèrie de concerts dels grups balaguerins
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L�escola Mont-roig treballa l�obra
d�Antoni Collado i rep la seva visita

Al llarg d�aquest tercer
trimestre els nens i nenes
d�Educació Infantil de l�esco-
la Mont-roig han estat treba-
llant l�obra de l�artista bala-
guerí Antonio Collado.

Amb les diferents
activitats, a més de
familiaritzar-se amb les
seves obres, també han
conegut aspectes de la vida
d�aquest autor.

Per acabar el treball van
rebre la visita de l�Antonio
Collado que va contestar
totes les preguntes que
havien preparat  i van tenir el
privilegi d�observar com
pintava  un quadre davant
seu.Antoni Collado amb els alumnes del Mont-roig

Es presenta a Balaguer el Pa de Pagès
Català, recentment distingit amb IGP

La passada setmana es
va posar a la venda el Pa de
Pagès Català, una IGP (Iden-
tificació geogràfica protegi-
da), que empara un pa que
respecta una manera de fer
que, en essència, s�ha man-
tingut inalterada al llarg dels
últims 100 anys a Catalunya
i que es fonamenta en pro-
cediments d�elaboració
lents i en el saber fer dels fle-
quers durant la cocció.

Tal i com van explicar, el
pa protegit per aquesta
distinció ha de complir
estrictament un plec de
condicions i un reglament
per garantir que és un pa
amb totes les
característiques del pa

Els alumnes van dialogar amb l�artista i van poder
veure com pintava un quadre davant seu

Els passats dies 4 i 5
de juny el projecte de
l�Olimpíada de la
Residència Comtes
d�Urgell de Balaguer ha
celebrat la seva XVIa
edició.

L�olimpíada, que es
desenvolupa en el marc
de les dues jornades
festives dins del centre

residencial, es caracteritza
per la realització d�un
conjunt de proves
esportives adaptades al
grau de dependència de
cada usuari i compta amb
la participació de familiars
i treballadors de la
residència.

L�alcalde de Balaguer,
Josep Ma Roigé i Rafel, va
assistir a les jornades
festives del centre
residencial.

D�altra banda, l�acte
protocolari de l�entrega de
premis es va realitzar el
dia 5 de juny amb la
presència de regidors de
l�Ajuntament.

La Residència Comtes d�Urgell
celebra la seva olimpíada
anual els dies 4 i 5 de juny

Olimpíada a la Residència Comtes d�Urgell

El dia 5 es va fer el
lliurament dels premis
de l�olimpíada amb la
presència de regidors
de l�Ajuntament

Presentació del Pa de Pagès català

tradicional.
Per aquest motiu, ha de

reunir uns trets determinats:
pa rodó, rústic, de crosta
cruixent, de color torrat,

molla tendra i alveolat gran,
del mateix color blanc que
la farina que s�utilitza, i que
roman molt tendre durant
més temps.
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Miquel Roca i Junyent tanca el cicle de
conferències econòmiques del Cercle

El Cercle de Promoció
Econòmica de Balaguer i
comarca va organitzar el pas-
sat dijous dia 14 de juny, la
conferència �Balanç econò-
mic. Juny 2012�, amb la par-
ticipació de Miquel Roca i
Junyent, advocat i ex-secre-
tari general de Convergència
Democràtica de Catalunya.

Aquesta va ser la darrera
conferència organitzada pel
Cercle de Promoció Econò-
mica de Balaguer, del cicle
que es va començar en el
mes de febrer sobre el món
econòmic.

El Cercle, ja ha anunciat
una taula rodona pel proper
mes de novembre sobre la
tasca feta dels diputats del
parlament amb el tema prin-
cipal de l�autovia, i que més
endavant n�anunciaran els
detalls.Conferència de Miquel Roca i Junyent

El Cicle de conferències ha estat organitzat pel
Cercle de Promoció Econòmica de Balaguer

El passat  9 de juny, la
Plaça del Mercadal va acollir
una nova edició de la Festa
del Comerç Just i la Banca
Ètica, organitzat per
l�Associació de Dones
Solidàries Dóna Pas, amb
l�objectiu de 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.

Un mercat just, tallers
infantils i xerrades van
centrar els actes del dia.

Balaguer acullí la Festa del
Comerç Just i de la Banca Ètica

Festa del Comerç Just al Mercadal
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La majoria de les piscines inauguren
la temporada aquest cap de setmana

Prsentació del carnet interpiscines 2012

Aquest any s�ha presentat un carnet interpiscines
entre alguns pobles de la comarca

Balaguer
-------------------------------------

Balaguer compta amb
dos instal·lacions. En primer
lloc la piscina coberta del
poliesportiu. Aquesta dispo-
sa de dos vasos de bany, un
de 25x12,5mts. i el segon en
forma circular per als més
petits de la família. Aquesta
piscina obre del 24 de juny
al 28 d�agost, tots els dies
de la setmana de 12.15h a
20.00h, excepte els dissab-
tes, diumenges i festius que
obren a les 11.30h.

La segona piscina, la tro-
barem al barri del secà, amb
un gran zona verda i tres va-
sos de bany amb diferents
formes que permeten una
millor distribució dels ba-
nyistes, a més una de les pis-
cines disposa d�una zona
amb sortidors d�aigua. La
piscina està oberta del 24 de
juny a l�11 de setembre amb
el mateix horari que la del
polisportiu.

Les entrades i abona-
ments es poden adquirir en
les mateixes piscines. Preu
entrada, 3,10 e, abonament
individual, 58,55 e, familiar
doble (dos membres), 99,35
e i familiar complert (tres
membres o més), 141,30 e.

Balaguer, ofereix la pos-
sibilitat de fer cursets de na-
tació, per nadons (de 6 me-
sos a 2 anys), infantils (a
partir de 2 anys) i per adults.
Consulteu horaris i preus
dels cursets al web de l�ajun-
tament.

Arribats en aquesta data,
la majoria de les piscines de
la comarca, obren la seva
temporada.

Aquest any, els pobles de
Bellcaire,  Bellmunt,
Butsènit, Cubells, Montgai,
La Sentiu i Penelles, han fet
un carnet interpiscines, que
amb el mateix abonament i

Cubells
-------------------------------------

La població de Cubells
disposa d�unes instal·-
lacions per bany de 1.000m2

aproximadament, amb dos
vasos de bany, un de gran i
un més petit per als menuts.
Tenen servei de bar perma-
nent i les entrades i abona-

ments s�adquireixen a les
mateixes piscines, amb la
possibilitat de comprar
l�abonament comarcal. Du-
rant l�estiu es portaran a ter-
me els cursets de natació
dirigits a nens i nenes d�en-
tre 3 i 12 anys. Obren del 22
de juny al 2 de setembre, d�11
a 20h.  tots els dies.

per un preu de 40 euros (pels
amjors de 5 anys), podran
gaudir de l�entrada a les pis-
cines de totes aquestes po-
blacions.

Una bona iniciativa, que
servirà per a que els banyis-
tes puguin conèixer i
disfrutar de les piscines de
les poblacions veïnes.

Piscines municipals de BALAGUER
Poliesportiu
- 4.000 m2 d�instal·lacions per bany i solàrium.
- Oberta del 24 de juny al 28 d�agost.
- Horari: De dilluns a divendres de 12:15h a 20:00h.
Dissabtes, diumenges i festius a partir de les 11:30h
a 20:00 h.
- Servei de bar.
- Cursets de natació per a totes les edats.

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

Piscines municipals de BALAGUER
Secà
- 4.000 m2 d�instal·lacions per bany i solàrium.
- Oberta del 24 de juny a l�11 de setembre.
- Horari: De dilluns a divendres de 12:15h a 20:00h.
Dissabtes, diumenges i festius a partir de les 11:30h
fins a les 20:00 h.
- Servei de bar.
- Cursets de natació per a totes les edats.
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Gerb
-------------------------------------

Les piscines de Gerb, es-
taran obertes enguany des
del 24 de juny a l�11 de se-
tembre, ambdós inclosos, i
l�horari de bany serà de 12
del migdia a les 8 del vespre.
Disposen d�unes instal·-
lacions de més de 1.500m2

dedicades a les piscines d�es-
tiu, amb 2 vasos de bany, un
de gran per als que ja saben
nedar, i l�altre de petit per a
nens. Tenen servei de bar du-
rant l�època estival i socor-
rista. Les entrades a les pis-
cines es treuen en el mateix
recinte, excepte els abona-
ments que s�han d�adquirir
a les dependències munici-
pals, en horari d�oficina de
10 a 14 h.

Térmens
-------------------------------------

La població de Térmens
disposa de 2.500m2 d�instal·-
lacions, obertes del 16 de
juny a l�11 de setembre. L�ho-
rari d�obertura, és de tots els
dies de les 11:30h a les 20:30
hores.

Piscines municipals de Cubells

Bellcaire
-------------------------------------

Bellcaire compta amb
4.200m2 dedicats a les pisci-
nes, amb 4 vasos de bany,
un gran, un mitjà i tres pe-
tits. Tenen servei de bar.
Obren del 23 de juny a l�11
de setembre, d�11 a 21h.
Bellcaire, ofereix als seus
veïns el carnet interpiscines
per gaudir a més a més del
bany a altres poblacions.

Castelló de Farfanya
-------------------------------------

Enguany, Castelló de
Farfanya ha remodelat les
seves piscines, per donar un
millor servei als banyistes. A

part de les obres que s�han
fet de millora, com a novetat
tindran un nou tractament
d�aigües, amb un sistema
d�electrolisis salina, enlloc
d�afegir clor directament a l�ai-
gua. Disposa de 2.000m2

d�instal·lacions dedicades a
les piscines, amb 2 vasos de
bany, un olímpic i una mitja-
na. Tenen servei de bar i les
entrades i abonaments es po-
den adquirir en el mateix re-
cinte, al bar. Les entrades per
a nens de 4 a 7 anys, el preu
és d�1,50 euros, pels majors
de 7 anys és de 3 euros. Els
abonaments de 4 a 7 anys és
de 18 euros, i per als de més
de 7 anys 30 euros. Durant
l�estiu realitzen cursets de na-
tació per a nens i adults. Les
piscines romandran obertes
del 23 de juny al 2 de setem-
bre, tots els dies de la setma-
na de 12 a 20 hores.

Montgai
-------------------------------------

Montgai i Butsènit comp-
ten amb una instal·lació de
piscines cada població, amb
dos vasos de bany cadascu-
na. Obren del 22 de juny al 2
de setembre, de les 12h a les
20h. També compten amb el
carnet interpiscines.

Piscines municipals de Gerb

--------------------------
Piscines municipals de
CUBELLS
- 1.000 m2 d�instal·lacions
per bany i solàrium.
- Oberta del 22 de juny al 2
de setembre.
- Horari: Tots els dies de
11:00h a 20:00h.
- Servei de bar
- Cursets de natació du-
rant tot l�estiu, per a nens i
nenes d�entre 3 i 12 anys.

--------------------------
Piscines municipals
d�ALGERRI
- 4.000 m2 d�instal·lacions
per bany i solàrium.
- Oberta del 23 de juny a
l�11 de setembre.
- Horari tots els dies:
d�11:00 h a 20:00h.
- Servei de bar i socorris-
ta.

--------------------------
Piscines municipals de
GERB
- 1.500 m2 d�instal·lacions
per bany i solàrium.
- Oberta del 23 de juny a
l�11 de setembre.
- Horari: Tots els dies de la
setmana de 11:00h a les
20:00h.
- Servei de bar i socorrista.
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Àger
-------------------------------------

Àger compta amb una
piscina per a adults i una per
a nens. El període d�obertu-
ra de les piscines serà del 23
de juny a l�11 de setembre.
L�horari és de 11.00 a 20.00 h.

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

Les instal·lacions de la
Sentiu de Sió compten amb
més de 2.000m2 de bany i so-
làrium, amb una àmplia zona
de gespa, i amb dos vasos
de bany, un rectangular  amb
fossa per a grans i una altra
irregular per a petits. Dispo-
sen de dos socorristes i ser-
vei de bar. Durant l�estiu es
farà un curset de natació, i
enguany com a novetat, cal
destacar que durant el mes
de juliol hi haurà l�esplai amb
una hora d�acollida per a
nens i nens d�entre 3 i 10
anys. Les piscines roman-
dran obertes del 23 de juny a
l�11 de setembre, tots els dies
de 12:00h a 20:00h, excepte
dissabtes, diumenges i fes-

Piscines municipals d�Os de Balaguer

tius que serà fins a les 21:00h.
Les entrades i abonaments
es poden adquirir al mateix
recinte o bé a l�Ajuntament.
El preu d�entrada general és
d e3 euros per majors de 5
anys. Els abonaments són
35 euros als majors de 5 anys
i 25 euros per a famílies nom-
broses amb fills de 5 a 18
anys. L�abonament a majors
de 65 anys és de 25 euros. La
Sentiu també té el carnet
interpiscines vàlid per altres
pobles de la comarca.

Vallfogona de B.
-------------------------------------

Vallfogona compta amb
unes magnífiques instal·-
lacions pel bany i per prendre
el sol. Amb 4 vasos de bany,
1 de gran, 2 de tamany mig i
una petita per a nadons, en-
guany ha fet obres de millora
a la piscina mitjana i ha can-
viat el sistema de cloració de
les piscines petites. Tenen
servei de socorrista i bar, i es
fan diferents activitats cultu-
rals, esportives i lúdiques al
recinte, les quals es poden
consultar al programa �Estiu
al poble 2012�, al web
www.vallfogona.net. Les pis-
cines estaran obertes del 16 de
juny al 10 de setembre, tots els
dies de la setmana d�11h a les
20h. El recinte compta amb una
zona de jocs per la canalla i una
pista poliesportiva. El preu de
l�entrada és de 3,12 euros, l�abo-
nament 35,10 euros, pack 10
entrades per 23,40 euros, i
descopmptes per Carnet Jove,
famílies nombroses i jubilats.
Es poden comprar a l�ajunta-
ment o al mateix recinte.

-------------------------------------------------------
Piscines municipals de CASTELLÓ DE F.
- 4.000 m2 d�instal·lacions per bany i solàrium.
- Oberta del 23 de juny al 2 de setembre.
- Horari tots els dies de 12:00h a les 20:00h.

Piscines municipals de Vallfogona

-------------------------------------------------------
Piscines municipals de LA SENTIU DE SIÓ
- 2.000 m2 d�instal·lacions per bany i solàrium.
- Oberta del 23 de juny a l�11 de setembre.
- Horari tots els dies de 12 h a les 20h, dissabtes, diu-
menges i festius, de 12:00 a les 21h.
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Piscines municipals d�Algerri

--------------------------
Piscines municipals de
CAMARASA
- 1.000 m2 d�instal·lacions
per bany i solàrium.
- Oberta del 23 de juny a
l�11 de setembre.
- Horari: Tots els dies de la
setmana de 11:00 h a 20:00
h.
- Servei de bar i socorrista.

--------------------------
Piscines municipals de
VALLFOGONA
- 2.000 m2 d�instal·lacions
per bany i solàrium.
- Oberta del 16 de juny a
l�10 de setembre.
- Horari: Tots els dies de la
setmana de 11:00h a les
20:00h.
- Servei de bar i socorrista.

--------------------------
Piscines municipals
d�OS DE BALAGUER
- 4.000 m2 d�instal·lacions
per bany i solàrium.
- Obert del 23 de juny a l�11
de setembre.
- Horari tots els dies:
d�11:00 a 20:00 h.
- Servei de bar i socorrista.

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

Les piscines municipals
d�Os de Balaguer disposen
d�unes grans instal·lacions,
amb 4.600m2 de zona de
bany i sol, amb quatre vasos
de bany, dos de grans, un
mitjà i un de petit. Disposa
de més de 1.500 metres de
gespa. Té socorrista i realit-
zen cursets de natació du-
rant tot l�estiu. El complex,
ofereix servei de bar i terras-
sa, i una gran zona dedicada
a jocs infantils, així com un
ampli aparcament. Les pis-
cines d�Os obren del 23 de
juny a l�11 de setembre,
d�11:00h a 20:00h.

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

La població noguerenca
d�Algerri disposa d�unes
grans instal·lacions per les
piscines municipals amb
més de 2.000m2 d�extensió

per a zona de bany i per a
sol. Compta amb dos vasos
de bany, un de gran pels que
ja saben nedar i l�altre petit
per la canalla de molt poca
fondaria. Tenen servei de bar
al recinte. Les entrades i abo-
naments es poden adquirir
a les mateixes piscines.
L�abonament costa 20 euros.
Enguant romandran obertes

del 23 de juny a l�11 de se-
tembre, i l�horari és de les 11
del matí a les 8 del vespre.
durant l�estiu es faran curset
de natació.

Camarasa
-------------------------------------

Camarasa té uns 1.000m2

d�instal·lacions, amb dos va-
sos de bany, un de gran i un
de petit, gespa als revoltants.
Obren del 23 de juny a l�11 de
setembre, de les 11:00h a les
20h. Les piscines ofereixen
servei de socrrista, així com
també servei de bar i entre-
pans. Durant juny i juliol es
faran cursets de natació, i en
els mesos de juliol i agost
classes d�aquagym. Els abo-
naments per nens de 6 a 12
anys, 21 euros , entre 13 i 64
anys, 30 euros, i majors de 65
anys, 15 euros, i descomptes
amb carnet jove.

Piscines municipals de Camarasa
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Creu Roja a la
Noguera va realitzar per
novè any consecutiu la
Trobada de Voluntariat de
la Comarca.

L�acte inaugural es va
iniciar amb la benvinguda
per part de la Presidenta
de Creu Roja de La
Noguera, Pepita Sotelo,
de la Regidora de Serveis

Socials de l�Ajuntament
de Balaguer Rosanna
Montané , i de  Concepció
Cañadell consellera de
cooperació municipal del
Consell Comarcal.

Pepita Sotelo va
informar sobre el Nou
Document Marc i les
línies d�actuació que
prioritzarà Creu Roja
durant període 2011-2015
sota el lema � Cada cop
més a prop de les
persones �.

A continuació el Dr.
Francesc Domingo va fer
una conferència sobre la
seva experiència viscuda
a Sierra Leona.

Creu Roja presenta les seves
noves línies d�actuació en la
trobada del Voluntariat

Xerrada del Dr. Francesc Domingo

Durant l�acte el Dr.
Francesc Domingo va
fer una xerrada sobre
la seva experiència a
Sierra Leona

La ZER Montsec visita la Cova Gran de
Santa Linya i l�exposició permanent

El passat 14 de juny, els
alumnes de la ZER Montsec,
que inclou les escoles de les
poblacions de Gerb, Os de
Balaguer, Les Avellanes i
Santa Linya, Tartareu i Àger,
van visitar la Cova Gran de
Santa Linya.

Entre les 10 i les 12 del
matí els 120 alumnes d�Edu-
cació Infantil i Primària de
la ZER Montsec van fer ta-
llers d�arqueologia i prehis-
tòria a la Cova Gran, i els de
Cicle Superior van poder vi-
sitar  l�exposició permanent
que hi ha a Santa Linya so-
bre aquest gran i important
jaciment arqueològic que hi
ha a la nostra comarca.Alumnes de la ZER Montsec a la Cova Gran

Presenten la Càtedra d�Estudis
Medievals del Comtat d�Urgell 2012

El dia 4 de juny es va fer
la presentació de la 17a edició
de la Càtedra d�Estudis
Medievals del Comtat
d�Urgell. Van participar en
l�acte Pere Prat, Josep Ma.
Roigé; Sònia Valero,
consellera de Cultura del
Consell Comarcal; Miquel
Aige, regidor  de Cultura,
Flocel Sabaté, catedràtic de
la UdL, i  Maite Pedrol,
directora de l�Arxiu Comar-
cal de la Noguera, que van
coincidir a destacar la
consolidació del prestigi del
curs tant en l�àmbit nacional
com en l�internacional.

El curs d�enguany
tractarà la �Ruptura i

Els 120 alumnes van fer la visita el passat 14 de
juny, i van fer tallers d�arqueologia i prehistòria

Presentació de la Càtedra

legitimació dinàstica a l�Edat
Mitjana�, per oferir una
mirada global sobre els
territoris i els temps

medievals que permeti
copsar les raons de les
ruptures i els arguments per
a la legitimació dinàstiques.
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Vallfogona presenta un ampli
programa d�activitats per aquest estiu

El passat diumenge
10 de juny va tenir lloc una
caminada pel terme de
Tragó organitzada conjun-
tament per l�associació
Amics de Tragó de No-
guera i el Centre Excursi-
onista de Balaguer en la
que van participar 40 per-

sones.
Des del poble d�Alberola
es va recórrer l�antic camí
de l�obaga fins arribar a
les restes de l�antiga
ermita de Santa Llúcia. El
retorn a Alberola es va fer
per l�antic camí que des
de Tragó portava a Àger.

Sortida a Tragó del Centre
Excursionista i Amics de Tragó

Sortida fins a Tragó

Vallfogona de Balaguer

L�ajuntament de Vallfogona
prepara tot un seguit d�activi-
tats lúdiques i culturals pels me-
sos d�estiu, per les poblacions
de Vallfogona, la Ràpita, Hos-
tal Nou i La Codosa, juntament
amb la col·laboració de les di-
ferents associacions i entitats
del municipi i els concessiona-
ris del servei de bar de les pisci-
nes municipals.

Les activitats van comen-
çar el passat 15 de juny. Entre
tot el que es fa, hi ha des de nits
de còctels, mojitos, gintònics,
nit de rock, nit de country. Com
també campionats de poker,
botifarra, bitlles, futbol, bingo,
escacs, voleibol. Gincames i
activitats pels menuts, classes
d�anglès, gimnàstica a l�aigua,
cinema infantil.

Podeu consultar els dies i
horaris al web:
www.vallfogona.net

Tot tipus d�activitats lúdiques, esportives i culturals
durant els dos mesos d�estiu. Tallers, concursos,
campionats, cinema infantil i bingo entre d�altres...
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El racó del poeta
Miquel Trilla
-------------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter
El moment

Ara és el moment d�ara mateix
per creure i decidir. Ara és el moment
per reparar com calgui tants errors
anomenats la crisi, ara és el moment
de fer-se amb l�equilibri, de caminar ferms,
de dir que no o que sí perquè no passi,
allò que encara passa avui i ahir.
Ara és el moment de dir com sigui
a tants i tants magnats fent vaticinis
de bé i de pau en va, -feix de mentides-
ara és el moment, mirant la llibertat,
el tremp, la rauxa, el seny, ara és el moment
de dir com sigui, que no ens esperem més.
Ara és el moment de fer realitat
l�anhel de poble. Avui que és a l�abast
allò tan noble que sempre ens han negat,
ara és el moment.

Lapallavacara acull la representació
teatral del projecte Educadors de Carrer

La passada setmana es
va poder veure el resultat del
treball del projecte Educa-
dors de Carrer que ha realit-
zat un seguit d�activitats
amb el col·lectiu de nens i
nenes del Centre Històric
de Balaguer, d�edats com-
preses entre 12 i 16 anys.
Una d�aquestes activitats
ha estat l�obra de teatre ba-
sada en el conte-fàbula ano-

menat �La Guilla i el Llop�
que es va representar al ca-
sal Lapallavacara.

Amb aquesta activitat
s�han pogut treballar valors

Representació Teatral a Lapallavacara

�Juliol de música i
poesia� a les Franqueses

 La setmana passada es
va presentar al monestir cis-
tercenc de Santa Maria de
les Franqueses la primera
edició del cicle �Juliol de
música i poesia� organitzat
pel col·lectiu �Bada-pas�.

En la presentació hi van
assistir Josep Maria Roigé,
Miquel Aige, Enric
Arquimbau i Mireia Prats
membres de l�organització i
l�actor Lluís Solé com a
artista destacat del cicle.

El �Juliol de Música i

Els nois i noies de 12 a
16 anys del Centre
Històric van representar
el conte-fàbula �La Gui-
lla i el Llop�

com el treball en grup,
l�autoestima, la disciplina, el
respecte cap als altres, la
creativitat, l�expressió corpo-
ral, entre altres.

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

Consulta

Visites a
domicili

Vacunacions

Cirurgia

Anàlisis

Aliments i
complements

Servei de perruqueria

Pare Sanahuja, 27
Tel. 973 445584 - 617 910 071
25600 BALAGUER

Tot per l'animal de
companyia!

Monestir de les Franqueses

Poesia� consisteix en quatre
concerts aliats, d�una o altra
manera amb la poesia que
es duran a terme els caps
de setmana del mes de
Juliol. El concert inaugural
serà el diumenge 1 de Juliol
a les 21h i es durà a terme al
convent de Sant Domènec
de Balaguer. Els tres
concerts restants es duran
a terme el dissabte 14, el
diumenge 22 i el diumenge
29 a Santa Maria de les
Franqueses.
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El passat  dia 6 de juny,
es va inaugurar l�exposició
itinerant «La Ruta dels
Orígens» al Museu de la
Noguera on romandrà fins
al 17 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 un itinerari
virtual i físic que uneix
ambdues vessants del la
serralada dels Pirineus.

Per altra banda, el
Museu organitza un any
més, la Nit de Llegendes
aquest divendres dia 22,
amb punt de sortida a les
21.30 h a la plaça de la
Muralla (al capdamunt del
Barranc del Torrent) i amb
arribada a la plaça del
Museu. Un recorregut pel
centre històric, amb llegen-
des  narrades pels mestres
de  les escoles de Balaguer i
acompanyats per la música
dels alumnes de l�escola
Municipal de Música.

�La ruta dels Origens� es pot
veure al Museu de la
Noguera fins el 17 d�agost

Inauguració de l�exposició

Aquest divendres dia
22, es celebrarà una
nova edició de la Nit
de Llegendes, pel
centre històric

Centenars de persones participaren en
els diferents actes de la Fiesta Rociera

El passat dissabte es va
celebrar, amb un important
èxit de públic, una nova edi-
ció de la Fiesta Rociera, or-
ganitzada per La
Hermandad Rociera de la
Noguera.

Els actes van començar
amb la Missa Rociera a l�es-
glésia de Sant Domènec,
amenitzada pel grup A.R.A.
Voces del Camino de Terras-
sa. Tot seguit i en processó,
els participants es van diri-
gir cap al pavelló del Molí de
l�Esquerrà on va celebrar-se
la festa amb les actuacions
de diferents grups rocieros.
la festa es va perllongar  fins
a la matinada.Fiesta Rociera

L�Escola d�Arts Plàstiques exposa els
treballs realitzats durant tot el curs

El passat divendres es va
presentar l�exposició de Final
de Curs dels alumnes de
l�Escola Municipal d�Arts
Plàstiques. En l�acte hi van
assistir Josep Maria Roigé,
Alcalde de Balaguer, Miquel
Aige, Regidor de Cultura i
Meritxell Rodés, Directora de
l�Escola Municipal d�Arts
Plàstiques.

L�exposició va comptar
amb una sèrie de treballs que
han anat realitzant els alumnes
de l�Escola al llarg del curs.

La música va ser novament la protagonista de la
Fiesta Rociera celebrada al Molí de l�Esquerrà

Exposició de l�Escola d�Arts Plàstiques
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Un total de 40 equips i
uns 420 jugadors de futbol
sala van disputar un total de
53 partits en les 24 Hores de
Futbol sala, celebrades el
passat dissabte 16 de juny
als pavellons d�Inpacsa i al
Poliesportiu, organitzades
pel Club Futbol Sala
Balaguer i la regidoria
d�esports.

En les categories de
prebenjamí, benjamí i aleví
no hi havia competició, i
tots els participants van
rebre una medalla de

participació.
En categoria infantil

masculí, va proclamar-se
campió el Vedruna A i
finalista l�IES Ciutat de
Balaguer A. En categoria
cadet masculí, el guanyador
va ser el Vedruna guanyant
a la final al Ciutat de Balaguer,
mentre que en cadet femení
va guanyar el Ciutat de
Balaguer en una
emocionant final amb
Vedruna. En categoria
juvenil masculina, els
jugadors del IES Ciutat de
Balaguer van proclamar-se
campions al guanyar per 4-3
en la final, al Vedruna.
Després d�aquesta final es
van lliurar els premis.

Al cap de setmana del
14 i 15 de juliol, es celebraran
les 24 hores de futbol sala,
pels equips sèniors.

Més de 420 participants a les
24 Hores de Futbol Sala
�Ciutat de Balaguer� 2012

24 Hores de Futbol Sala

FUTBOL SALA>> Les
24 Hores d�equips
sèniors es disputaran
el cap de setmana del
14 i 15 de juliol

Una quarantena d�equips van
participar a les 24 Hores de Bàsquet

Balaguer va celebrar el
passat cap de setmana del 9
i 10 de juny, les 24 Hores de
Bàsquet Ciutat de Balaguer,
que van iniciar-se a les 9 del
matí del dissabte, i finalitzà
el diumenge a les 8 del ves-
pre amb el lliurament de pre-
mis.

A les 19 hores es jugà la
final sènior d�aquestes 24
hores, disputades al Pavelló
Poliesportiu de Balaguer
amb un total de 40 partits
amb centenars de jugadors
de la ciutat i de la comarca
de la Noguera, i d�edats com-
preses entre els 6 i els vora
60 anys d�alguns dels juga-
dors més veterans.24 Hores de Bàsquet 2012

245 atletes participants a la sisena
Triatló Internacional de Balaguer

BÀSQUET>> Centenars de jugadors de totes les
edats i categories van participar en aquesta edició

Triatló Internacional de Balaguer

TRIATLÓ>> Aquest passat
dissabte es va celebrar la sise-
na edició de la Triatló Internaci-
onal de Balaguer. Els 245 espor-
tistes van intentar superar els
1,9 km de natació al pantà de
Sant Llorenç, 90km de ciclisme
per la comarca i finalment, 21
km per un recorregut urbà a la
ciutat de Balaguer.

El guanyador de la prova
va ser Rubén Galvan del Club
Ilicitano Triatlón i la campiona
femenina fou Ester Hernández
del Club Natació Reus Ploms.
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Erik Diaz i Mercé Tusell, del Reus
Ploms guanyen la Triatló de muntanya

Podium de guanyadors

El passat diumenge 10 de
juny es va celebrar la 7a edi-
ció de la Triatló de Muntanya
de Balaguer amb una partici-
pació de 160 atletes que van
dur a terme un recorregut de
750 metres de natació al pan-
tà de St. Llorenç, 24 km de
BTT per camins i corriols de
la comarca i els 5 km finals
de cursa a peu pel marge Es-
querra del Riu Segre i el cas
antic de la ciutat.

El campió absolut en
categoria masculina va ser
Erik Díaz del Club Natació
Reus Plom amb un temps
1:41:12 mentre que la
campiona absoluta en
categoria femenina fou
Mercè Tusell també del Club
Natació Reus Ploms que va
dur a terme la prova amb un
temps de 2:05:56.

TRIATLÓ>> La balaguerina Mireia Santesmases va
ser segona de la prova, en la que hi van participar
160 triatletes d�arreu de l�estat espanyol

ESPORT>> Aquest di-
vendres 22 de juny es ce-
lebra una nova edició de
la Nit de l�Esport, una vet-
llada, on es distingeixen
els esportistes de cadas-
cun dels clubs esportius
de la ciutat, que més han
destacat durant la darre-

ra temporada esportiva.
Enguany, com a nove-

tat, la Nit de l�Esport es
farà a l�església de Sant
Domènec, i un cop aca-
bat l�acte amb el lliura-
ment dels guardons, es
farà un sopar a la placeta
de Sant Doménec.

La Nit de l�Esport es celebrarà
a l�església de Sant Domènec

Nit de l�esport 2011
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Una cinquantena de palistes a la Copa
promeses de piragüisme de Balaguer

TENNIS TAULA>> Els
alevins del Club Tennis
Taula Balaguer,  Pol Cal-
deró, Llorenç Lladonosa i
Eduard Viladegut aconse-
gueixen dos
sotscampionats de
Catalunya en aleví mas-
culí.

El 2 i 3 de juny es van
celebrar els Campionats
de Catalunya Alevins i Ju-
venils a la localitat valle-
sana de Ripollet. El CTT
Balaguer va participar en
les proves individuals, de
dobles i per equips amb
els alevins de primer any.

El CTT Balaguer aconsegueix 2
sotscampionats de Catalunya

Pol Calderó, Llorenç Lladonosa i Eduard Viladegut

Copa Promeses de Piragüisme

La 1a Copa Promeses de
Piragüisme �Ciutat de
Balaguer� va aplegar una cin-
quantena de joves palistes en
les categories benjamí, aleví
i infantil. A més dels palistes
locals de l�AP Balaguer van
assistir palistes del Sicoris
Club, el Club Nàutic Lleida i
l�AE Xino Xano de Deltebre.

Els vencedors de la
prova, foren Mariano
Zarcos(Nàutic) en k1
Benjamí, Guillem Gonzalez
(Sicoris) i Júlia Ripoll
(Balaguer) en k1 Aleví, Iker
Jimenez (Sicoris) en C1 aleví,
David Navarro (AE Xino
Xano) Júlia Huguet(Sicoris)
en k1 Infantil A, Albert
Navarro (AE Xino Xano) i Eva
Gilart (Sicoris) en K1 Infantil
B, i Jordi Subirà  i Alan Padilla
(Sicoris) en C1 Infantil A i B
respectivament.

PIRAGÏSME>> Uns 50 esportistes de les categories
benjamí, aleví i infantil, de Balaguer, del Sicoris, el
Club Nàutic Lleida i l�AE Xino Xano de Deltebre
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GROC és una publicació plural i independent. Els articles d�opinió són exclusius dels seus autors que GROC no fa necessàriament seus. En defensa de la
llibertat d�expressió de la nostra societat, ens comprometem a acceptar les rèpliques que els lectors estimin oportunes sempre que es guardi el degut
respecte que mereixen persones i institucions. TOTS el articles d�opinió hauran d�estar signats, amb nom i cognoms, i aniran acompanyats amb una còpia
del DNI del responsable de l�article i un telèfon de contacte.

Els mossos d�Esquadra de la Noguera alerten de
possibles estafes efectuades mitjançant anuncis
en webs de productes de segona mà
Mossos d�Esquadra, Oficina de Relacions amb la Comunitat ABP Noguera
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

És important tenir
referències del venedor i
efectuar el pagament a
través de mitjans que
permetin un seguiment.

Els Mossos d�Esquadra de
l�Àrea Bàsica Policial de la
Noguera han posat en marxa
un pla informatiu adreçat a la
ciutadania, que té per objectiu
prevenir les estafes que poden
donar-se aprofitant una
compravenda a Internet.

Durant el passat mes de
març es va produïr un
increment de denúncies de
veïns de la comarca de la
Noguera que havien resultat
estafats en alguna compra a
través d�Internet.

Totes les estafes tenien en
comú algun anunci penjat en
webs de compravenda
d�articles de segona mà, en el
qual s�oferia de manera
atractiva un producte de més
o menys valor, a un preu
interessant.

Una vegada la víctima
contactava amb el venedor,
aquest posava tot tipus de
facilitats per poder convèncer
al possible comprador. Quan la
víctima accedia a la compra,
l�estafador li demanava part
del valor total de venda amb
l�excusa de tenir una paga i
senyal per fer front als
pagaments que genera la
tramitació del producte.

Al cap d�uns dies quan
l�estafat no rebia el producte
contactava amb el venedor, el
qual continuava amb l�engany
per intentar aconseguir més
diners. Habitualment
l�estafador al·legava
problemes burocràtics que
havien endarrerit l�enviament.

Aprofitant l�excusa i el fet
que la víctima ja havia avançat
una part del valor, l�estafador
demanava més diners per unes

suposades taxes no previstes
inicialment.

Quan l�estafador ja no
podia aconseguir més diners
tallava tot tipus de contacte
amb la víctima i feia
desaparèixer l�anunci del web
de compravenda.

Un cop analitzades les
diferents denúncies, els
investigadors van comprovar
que bàsicament hi havia dos
tipus d�estafa. En una s�oferien
productes inexistents i en
l�altra l�estafador suplantava a
un legítim venedor que
desconeixia l�estafa que
s�estava duent a terme a través
del seu anunci. L�estafador
aconseguia la informació i/o
documentació del venedor
legal, després de mostrar el seu
interès per l�anunci, i
d�aquesta manera la podia fer
arribar al possible estafat per
reforçar la sensació de
confiança.

Com detectar que es pot
tractar d�una estafa.

Cal que desconfiem dels
productes que ens ofereixen a
un preu molt més baix que la
mitjana.

Un altre indicador seria els
problemes que posa el venedor
per contactar telefònicament
amb ell o donar dades de la
seva localització física.
Intentarà fer tots els tràmits
per correu electrònic, ja que
això facilita l�anonimat.

Una forma clara de
detectar una possible estafa
està relacionada amb la forma
de pagament. L�estafador
sempre intentarà rebre els
diners d�una forma que li
asseguri el cobrament,
rebutjant l�opció de pagaments
contra reembors.

Les formes de
pagament.

Les formes de pagament

més segures són les fetes a
través de Paypal i contra
reemborsament.

Paypal és un sistema de
pagament electrònic similar
als pagaments amb targetes
de crèdit amb l�avantatge que
no és necessari introduïr el
número de targeta. El sistema
Paypal actua de pont directe
entre una entitat bancària i
venedor.

També és una opció fer
l�ingrés en un compte corrent,
que sempre té darrera un
titular, però aquí hi ha el risc
que pugui haver algun tipus de
manipulació per part de
l�estafador. Més risc encara
quan aquest compte està
ubicat a l�estranger.

Els sistemes menys segurs
i poc recomanables són els
pagaments a través de
locutoris telefònics o
empreses similars, que
transfereixen diners a
qualsevol lloc del món. Són
sistemes en els quals una
persona ingressa els diners i
una altra els retira amb un
número de control sense
necessitat d�anar a una entitat
bancària.

Finalment, abans
d�efectuar alguna compra per
Internet sempre cal buscar
referències del venedor o web
en la qual s�ofereixi el producte.
No és una garantia absoluta
però ens pot ser de gran ajuda
l�opinió i experiència d�altres
usuaris o compradors.

Si malgrat tot resultem
víctimes d�alguna estafa cal
que ens posem en contacte
amb qualsevol comissaria dels
Mossos d�Esquadra per
denunciar els fets.

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

El que vivim
C.G.A.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

En primer lloc ens hem
de felicitar gràcies a que s�ha
acceptat l�ajuda dels
nostres socis en aquesta
aventura de la Comunitat
Europea. Avui queda una
mica més lluny qualsevol
classe de �corralito�. També
queden una sèrie llarga, de
culs a l�aire. De senyors que
vestint americana i corbata
a tota hora no han deixat
d�ésser uns negligens lladres
amb totes les lletres. Ja
veurem si la justícia és la de
sempre, o tot això la porta a
canviar. Sincerament no ho
crec davant de les
divagacions que s�ha
establert en els viatges a
Marbella del Sr. Divar, i de
la despesa feta per aquest
bon senyor. Amb un polsim
de vergonya ja hagués hagut
de presentar la dimissió,
però no en deu tenir.

Fa pocs dies vaig acabar
de llegir «El camino de la
esperanza», com era un lli-
bre deixat per un amic la lec-
tura va ser ràpida, i potser
no vaig poder treure tot el
suc que té tot l�escrit, avui
ja el tinc demanat, per tor-
nar-lo a llegir. Els autors
Edgar Morin i Stephane
Hessel són dos figures prou
conegudes, amb anys i ex-
periències de tota classe.
Amb unes edats de 90 i 94
anys no es tenen ambicions
monetàries, i veure sortir el
sol un dia més ha de ser l�úni-
ca codicia i màxim objectiu,
fan un cant a l�esperança hi
ha fer decréixer l�economia
delapidadora. Ens parlem del
comunisme en el seu fracàs
com ideologia i del capita-
lisme salvatge que no tindria
raó de ser si tots ens hi
oposséssim, però clar ells
somien en uns polítics amb
una idea ètica ben clara, de-
finida, sense uns partits �de-
mocràtics� que els fan jugar
amb una altra ideologia ben
sectària condemnada tam-

bé al fracàs. En resum, estem
en una crisis no sols econòmi-
ca, sinó també demogràfica,
ideològica i moral. És una cri-
sis de civilització. S�ha de bus-
car un altre camí. Em va agra-
dar molt, per aquest motiu ara
el compro. Està molt clar que
és excessivament idealista el
món somiat pels autors, i quan
llegeixes els diaris veus fotos
que t�aborronen. Vec al Sr.
Rato tocant la campana quan
es fica en venta les accions de
Bankia. Que pretenia vendre
si no valia res? La cara de sa-
tisfacció de tots els socis
d�aquesta �fantochada�, que
sols acumulava deutes i núme-
ros negatius, potser eren feli-
ços al veure la facilitat de com
venien gats per llebres? Tots
estan sense pantaló i ense-
nyant el cul, però qui no té ver-
gonya el món és seu amb
pantaló o sense.

Ara els partits d�esquerra
pretenen fer la seva collita,
poder si que la faran, però s�ha
de recordar que tota aquesta
calderada de porqueria ja s�ar-
rastra des del temps del glori-
ós Zapatero que va deixar anar
fent sense tallar-ho. Es va anar
agreujant amb les ambicions
de la Sra. Esperanza Aguirre, i
va explotar amb el Sr. Rato, al
no acceptar deixar de ser pri-
mer actor i veure la situació
insostenible ja. Ara amb set
dies, potser menys, veiem que
els necessaris 7.000 milions,
passen a 9.000, un ratet més
tard a 14.000, per al final (?)
no sé sap quants. I tal com us
deia, tots riallers, tots cobrant
al final de mes i dormint a casa.
El temps ens ha de dir si
aquests 100.000 milions han
fet la seva funció. Però en un
excés de confiança aconsella-
ria als nostres creditors que
vigilin amb els ulls ben oberts,
no sigui el cas que un dia notin
que ja no porten ni calçotets, i
no sabran mai qui els hi ha fo-
tut.
-------------------------------------------------



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

El passat diumenge
dia 3 de juny es va
celebrar el III Trail
Montroig i la Pujada a
Montalegre, organitzats
pel Centre Excursionista
de Balaguer.

Els 250 participants
van gaudir d�un
recorregut molt atractiu i
variat, des dels boscos
que voregen l�embas-
sament de Sant Llorenç,
fins a la carena de la serra
del Montroig.

La pluja caiguda a la
matinada va suavitzar les
altes temperatures i  va
fer més agradable l�esde-
veniment esportiu.

En la cursa de 26 km i
1.100 m de desnivell
positius, es va imposar el
Marc Carós (AE Diedre)
amb 2h 13�. I el primer lloc
per la categoria femenina
va se per Lola Brusau (CE
Uecanoia) amb un temps
de 2 h 53�.

D�altra banda, l�orga-
nització també va preparar
una altra prova no
competitiva, la pujada a
Montalegre, de 14 km i 700
m i amb  un recorregut
menys exigent i més
popular, on van participar
una vuitantena de
persones.

250 esportistes participen al
III Trail Montroig i 80 a la
Pujada a Montalegre

Trail Montroig

ATLETISME>> Marc
Carós en categoria
masculina i Lola
Brusau en femenina,
guanyadors del Trail

Concurs de monòlegs �Lapallavacara�,
tots els dimecres al Casal de Cultura

Aquests pròxims mesos
de juliol i agost es celebrarà
a la ciutat de Balaguer, el 1r
Concurs de Monòlegs
�Lapallavacara�.

Tots els dimecres dels
mesos de juliol i agost, i a la
terrassa de Lapallavacara, els
inscrits al concurs hauran de
demostrar la seva habilitat
damunt de l�escenari. Els
participants al concurs han
de ser majors d�edat i han
de presentar prèviament el
monòleg amb el qual volen
participar al concurs. Les
bases del concurs i el
formulari d�inscripció es pot
trobar a la web
www.impic.catPresentació concurs de monòlegs Lapallavacara

Tot és a punt per a una nova edició de
la Festa aqüàtica de la Transsegre�12

La Transsegre 2012 es
celebrarà del 6 al 8 de juliol. Els
actes començaran el 6 de juliol,
amb la batucada d�inici i amb
una festa nocturna al riu.

Després de les
verificacions de barques,
començarà la 28ena baixada en
els dos trams de Camarasa a
Sant Llorenç i de Gerb a
Balaguer. A la nit al parc de la
Transsegre la Nit Musical.
Diumenge al matí, vermut
Transsegre, esperant l�arribada
de les barques.

La terrassa del casal Lapallavacara acollirà cada
dimecres, un participant al concurs de monòlegs

Festa de la Transsegre 2011
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La revetlla i la foguera de Sant Joan es
traslladen al carrer Noguera Pallaresa

El proper dia 23 de juny,
Balaguer acollirà un any més la
festa màgica de foc i de llum, la
revetlla de Sant Joan, que mar-
ca els solstici d�estiu. Aquest
amy amb una novetat impor-
tant: el canvi d�escenari de la
revetlla nocturna amb l�objec-
tiu d�apropar-la al jovent amb
l�actuació del conegut grup de
versions Catrock, que tindrà lloc
al carrer Noguera Pallaresa, al
costat de la zona d�oci nocturn
de la ciutat.

El programa començarà el
dissabte per la tarda a les 17 h
amb la 2a baixada de carretons
puntuable pel campionat
d�inèrcia «Ciutat de Balaguer»
on hi podran participar, en dues
modalitats, per una part els
afeccionats que s�hagin fet
algun vehicle artesanal per
llançar-se costa avall i elsEls Diables de Balaguer

Durant la tarda del dissabte es farà el II Campionat
d�Inèrcia Ciutat de Balaguer. Els actes de la revetlla
començaran amb els Diables i el concert de Catrock

federats que participaran al
Campionat de Catalunya.

La sortida es farà al carrer
de la Giradeta i es llençaran pel
costerut carrer del Barri Nou
fins arribar a la plaça Mercadal
on hi haurà l�arribada.

Desprès, a partir de les 19 h
una gran festa infantil
amenitzada pel grup
d�animació Xip Xap farà gaudir
al públic assistent amb
l�espectacle «Els corsaris de
l�escuma».

A la nit, a les 23 h els

tradicionals correfocs amb les
Bèsties Feréstegues de
Balaguer, recorreran diferents
carrers del Centre Històric i
seguidament, el Casal Pere III
acompanyats pel grup de
Percussió Bandelpal de
Balaguer, portaran la Flama del
Canigó des de la plaça del
Mercadal fins al carrer Noguera
Pallaresa, on es llegirà el
manifest i es farà l�encesa de la
tradicional  foguera de Sant
Joan, continuant amb el
concert.

Campionat d�Inercia de Balaguer
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Anuncis breus classificats

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)

Vota mitjançant la web: www.cerclebalaguer.cat
SI        NO      NS/NC

Creus que és important i necessari la construcció d�un nou hospi-
tal sociosanitari, als antics terrenys d�Inpacsa, cedits inicialment

per l�Ajuntament de Balaguer a una fundació d�interès social?

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.
-------------------------------------
CAMBRILS alquilo por
semanas, bonito aparta-
mento para 6 personas, a
50 m de la playa, a/a.
Razón: 609369537.
-------------------------------------
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.
-------------------------------------
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
2.300 m2, amb tots els ser-
veis. Excel·lent situació, a
poca distància de
Balaguer. Venta de parti-
cular a particular. Raó:
679212459.
-------------------------------------
MIAMI PLATJA, es lloga
apartament a 100 m de la
platja, ascensor, 2 hab. do-
bles. Última setmana juny
250 e, setmana de juliol i
agost 350 e, quinzena 600
e. Raó: 659578658.
-------------------------------------
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: 676116396.
-------------------------------------
ES LLOGA planta baixa al
Secà, 3 hab., menjador,
cuina, garaig, jardí. Sen-
se mobles. Preu: 395 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.
-------------------------------------
ES LLOGA pàrking tancat
al c/ Barcelona, 38. Raó:
630074670-619130503.
-------------------------------------
ES VEN terreny urbà de
800 m2, amb tots els ser-
veis a Fontdepou (Àger).
Zona molt tranquila. Preu
a convenir. Ideal 2a resi-
dència. Raó: 646268186.
-------------------------------------

TREBALL
-------------------------------------
ES PRECISA oficiala de per-
ruqueria o ajudant adelan-
tada a Perruqueria i Estèti-
ca Imatge. Interesades raó:
973448313.
-------------------------------------
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 de
Balaguer. Raó: 676803205.
-------------------------------------

ES DONEN classes parti-
culars d�anglès de primà-
ria i ESO. Interessats tru-
cat al: 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
-------------------------------------
PROFESOR DIABY, gran
curandero. Le ayudará a
solucionar problemas de
amor, negocios, exáme-
nes, juicios, dolores de
piés. Le ayudará a dejar el
tabaco o el alcohol. Razón:
639985370.
-------------------------------------
VENC taules i cadires de
menjador. En bon estat.
Telèfon: 973420029.
-------------------------------------
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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 21 de juny a les 8 de la tarda del 28 de juny MARCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 28 de juny a les 8 de la tarda del 5 de juliol CLAVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 5 de juliol a les 8 de la tarda del 12 de juliol SALA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.

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

OPORTUNITAT
ES VEN
Peugeot 206 HDI

comercial. Any 2002.
Econòmic.

Raó: 973447705
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