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Amb el suport de

Aquest cap de setmana, Balaguer es tornarà a vestir de
Festa per celebrar la Transsegre.

Des d�aquell estiu del 1985 ja han passat 28 edicions
d�una festa que va sorgir del poble, i que s�ha mantingut
durant gairebé tres dècades, sense canvis substancials i
sempre, amb la il·lusió del primer dia, per part
d�organitzadors, i sobretot dels participants a la baixada, i
dels milers d�espectadors que s�acumulen als marges del
riu Segre, des de Camarasa fins a Sant Llorenç, en la primera
etapa i a Balaguer durant l�etapa del diumenge.

Però com tot, l�organització, L�Admirals Cup Light�s ha
passat, al llarg dels anys, petites crisis, que sempre s�han
acabat solventant. La gent ha anat variant al llarg dels anys,
tot i que un petit nucli de gent, ha perdurat anys i panys al
capdavant de l�organització. Petites crisis, sobretot
provocades per la manca de recursos en algunes ocasions,
que han provocat dèficits econòmics que s�han anat
solventant amb l�ajut de les administracions, que sempre
han estat al costat de la Transsegre.

Des de l�any passat, l�organització ha decidit que tots
els participants, vora tres mil, aportin deu euros cadascun
per ajudar a afrontar les despeses d�uns actes, totalment
gratuïts pels espectadors, que poden col·laborar amb la
festa, adquirint la samarreta que cada any es confecciona
en motiu de la festa, o consumint en la barra del bar que
l�organització posa al parc de la Transsegre, durant la festa
nocturna del divendres, dissabte i el diumenge al matí, tot
esperant la baixada de les barques de la segona etapa entre
el partidor de Gerb i la ciutat de Balaguer.

Bona Transsegre a tothom!!

Transsegre

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

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

Enguany, alguns dels actes
de la nit de Sant Joan es van
traslladar a la zona més propera
als pubs. Sembla ser amb la
intenció que hi hagués més
jovent que participés de la festa.
En realitat, no s�aconseguí.
Desconec els motius que
porten a bona part del  col·lec-

tiu jove  a �passar� de  les festes
que es munten a l�aire lliure, a
Balaguer. Ara bé, gran part
d�aquest, quan la moguda és a
qualsevol poble de les rodalies,
es fan mans i mànigues per ser-
hi presents. No voldria que
ningú no malinterpreti les
meves paraules. M�agrada que
les festes que s�organitzen a
qualsevol indret de  la comarca
o més enllà, siguin lluïdes i
plenes de gent de totes les
edats i arribada d�arreu. Per

tant, quan a Balaguer se�n
munta una, també cal ser-hi.
Després hi ha qui es queixa que
l�Ajuntament de torn, o qui
sigui, s�oblida d�algun sector de
la població o hi pensa poc.
Desitjo que aquest proper cap
de setmana no sigui l�excepció
que confirma la regla que acabo
d�esmentar. Vull pensar en un
punt d�inflexió.  Apa, que gaudiu
de la gresca i del sarau
d�aquesta i de la resta de nits
d�estiu. Bona Transsegre.

>>BALAGUER
Unes 400 persones a l�edició
d�enguany de la Nit de Llegendes

Balaguer commemora els 600 anys
del Compromís de Casp
---------------------------------------------
>>COMARCA
Àger acollirà la II Jornada
d�Estudis Històrics

Finalitzen els cursos de llengua de
la Creu Roja de la Noguera
----------------------------------------------
>>CULTURA
Lliurament dels diplomes de
l�Aula Municipal de Dansa

El concurs de sardanes rep el
guardó de la continuïtat
----------------------------------------------
>>ESPORTS
El Club Futbol Balaguer comença
a caminar amb vàries renovacions

Finalitza el Tecni-Camp dels
Pirineus amb 35 participants
----------------------------------------------
>>OCI
Carles Porta presentarà �Fago�, el
proper dissabte 21 de juliol

PORTADA
Transsegre 2012
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El passat divendres
22 de juny, va celebrar-se
una nova edició de la Nit
de Llegendes. En total es
van llegir cinc narracions
a la Plaça de la Muralla, a
l�església de Santa Maria,
a Lapallavacara, a la Plaça
de Sant Jaume, i a la
Plaça dels Comtes
d�Urgell, davant del
Museu.

Cadascuna de les
llegendes va estar
acompanyada per

l�actuació musical de
diferents formacions
d�alumnes de l�Escola
Municipal de Música de
Balaguer, davant d�unes
400 persones.

Més de 400 persones van
assistir a l�edició d�enguany
de la Nit de Llegendes 2012

Nit de Llegendes

La Nit de llegendes
estava organitzada
pel Museu de la
Noguera i l�Escola de
Música de Balaguer

Actes del 600 aniversari del Compromís
de Casp i la fi del Comtat d�Urgell

El passat diumenge 24
de juny, el Casal Pere III va
organitzar un seguit d�actes
durant la diada de Sant Joan
per commemorar el 600 ani-
versari del Compromís de
Casp. Un conflicte polític
que portaria el bombardeig
durant mesos de Balaguer,
la fi del Comtat d�Urgell,

Els actes varen comen-
çar amb una conferència del
medievalista Josep Tarra-
gona a Lapallavacara.

A continuació la coral
�Veus Canores� van
acompanyar l�ofrena floral al
comte Jaume II d�Urgell. La
diada va acabar amb un
dinar-tertúlia.Ofrena Floral a Jaume d�Urgell

Els diables i el grup d�animació Xip
Xap, protagonistes de la Revetlla

Els Diables de Balaguer
amb el seu tradicional
correfocs i el grup
d�animació Xip-Xap amb el
seu espectacle de pirates i
bany d�escuma, van ser els
protagonistes de la revetlla
de Sant Joan a la capital de
la Noguera.

Els Diables van actuar a
la Plaça del Mercadal i pels
principals carrers del Centre
Històric. El grup Catrock va
posar el punt musical al
carrer Noguera Pallaresa.

Els actes estaven organitzats pel Casal Pere III i
van consistir en una conferència i l�Ofrena Floral

Actuació del grup Xip Xap al Mercadal

Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 629 359 238 - 629 993 701

Pl. Mercadal, 37 1r-3a � BALAGUER
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El passat 21 de juny,
va tenir lloc al centre cívic
Lapallavacara de
Balaguer la cloenda i el
lliurament de diplomes
dels diferents cursos de
català, alfabetització i
coneixement de l�entorn
adreçats a persones
nouvingudes. L�acte va

ser presidit per la regidora
de Serveis a les persones
i ocupació, Rosana
Montané.

Un total de 60
alumnes de diferents
nacionalitats van
participar en els diferents
cursos que han tingut lloc
al llarg del curs 2011/2012
en el transcurs dels quals
han pogut millorar els
seus coneixements de
català, aprendre a llegir i
escriure amb el nostre
alfabet i conèixer el
funcionament bàsic dels
serveis i recursos de la
ciutat.

60 alumnes de diferents
nacionalitats finalitzen els
diferents cursos de català

Cloenda cursos de català

La cloenda i
lliurament de
diplomes es va fer el
passat 21 de juny a la
Lapallavacara

Balaguer reparteix cinc mil racions de
coca de samfaina a Barcelona

Balaguer va participar a
la Setmana de l�Estiu que
organitza Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya des
del 18 al 22 de juny a
Barcelona amb l�objectiu de
promocionar els seus pro-
ductes turístics.

En l�espai ubicat a
l�Estació de Provença, el
protagonista va estar el Tren
dels Llacs. L�Ajuntament de
Balaguer, va obsequiar als
visitants repartint 5.000
racions de coca de samfaina.Espai de l�Ajuntament a l�estació de Provença

Els nascuts l�any 1962, ja preparen la
seva Festa dels 50 anys

Els balaguerins nascuts
l�any 1962 ja han començat
a preparar els actes de
celebració conjunta en
motiu del seu 50è aniversari.

Com ja és tradicional,
els actes inclouran una
mica de cultura balaguerina,
una recepció oficial i un fi
de festa gastronòmic i
festiu.

Mentrestant, qui vulgui,
pot accedir (i agregar-se) al
facebook de l�organització
http://www.facebook.com/Balaguer

generacio.seixantados, o
enviar el seu correu a:
balaguer_1962@hotmail.com
i serà convocat per via
electrònica, rebent
informació de la trobada.

També s�està preparant
una col·lecció i mostra de
fotografies dels
Balaguerins nascuts l�any
1962 i  per això podeu portar
fotos de grup o individuals
a l�Estudi74, al carrer
Barcelona núm. 74 de
Balaguer.
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Cloenda dels cursos de formació i
inserció socio laboral de Càritas

Al Centre de Càritas a
Balaguer es va realitzar un
acte de cloenda dels cursos
de formació i inserció
socilaboral (Activa�t) i de la
UEC (Unitat d�Escoralització
Compartida).

L�acte va estar presidit per
Mossèn Joan Pujol rector de
Balaguer i president de
Càritas Balaguer,
acompanyat pels voluntaris i

treballadors del centre.
En la cloenda es van

lliurar els diplomes dels
cursos de català, alfabe-
tització, castellà, curs de la llar

Cloenda dels cursos de Càritas

i informàtica.
També van finalitzar la

seva estada a la UEC els 9
alumnes que participaven al
projecte.

Gaspar, Escola Pia i Estel
guanyen el concurs de Lipdubs

El Centre Educatiu Gas-
par de Portolà, l�Escola Pia i
el C.E. Estel, tots ells de la
ciutat de Balaguer, s�empor-
ten els 3 primers premis del
1r Concurs de Lipdubs de
Ràdio Balaguer que ha orga-
nitzat aquesta emissora a
través del programa �Creu i
Lluna�.

El lliurament de premis,
que es va dur a terme el
passat dimecres 27 de juliol
a la sala d�actes de

l�Ajuntament de Balaguer i
durant la retransmissió en
directe del programa
especial del �Creu i Lluna�,
va comptar amb una bona
assistència de públic per
saber qui serien els premiats
d�aquest primer concurs de
Lipdubs.

Abans del programa de
ràdio es va fer una projecció
dels 13 lipdubs presentats al
concurs per a tot el públic
assistent.

També van finalitzar la
seva estada a la Unitat
d�Escolarització
Compartida, els 9
alumnes del projecte

L�Alcalde de Balaguer,
Josep Maria Roigé va fer
una valoració positiva del
seu primer any de
mandat, manifestant
haver aconseguit aturar
l�excessiva despesa de
l�anterior consistori, en
molts casos «arribant al
45 per cent d�estalvi en
algunes partides».

De totes maneres,
Roigé manifestà que
aquest proper any, la
situació no milloraria, ja
que els ingressos són

molt pocs i el deute de
l�Ajuntament és molt
gran.

Davant d�aquesta
situació, Roigé no va
descartar la posssibilitat
d�augmentar algunes
taxes com les de les llars
d�infants o Escola de
Música, per damunt de
l�IPC, «però sense que
suposi una despesa
desmesurada per les
famílies».

D�altra banda, Roigé
va anunciar un projecte
global de rehabilitació del
centre Històric «amb pocs
diners i molta imagina-
ció» i per últim no va des-
cartar la possibilitat de
privatitzar alguns serveis,
com les consergeries, la
neteja o el servei de l�ai-
gua.

Josep Maria Roigé valora
positivament la política
d�estalvi del seu primer any

Josep Maria Roigé

Anuncia un projecte
de rehabilitació
global del Centre
Històric, �posant-hi
molta imaginació�

Un dels centres
guanyadors
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25 touroperadors d�agències de tot el
món van visitar la ciutat de Balaguer

Una delegació de 25
touroperadors i responsa-
bles d�agències de viatges
d�arreu del món van visitar
la ciutat de Balaguer. Aques-
ta visita, emmarcada dins
d�una acció de l�Agència Ca-
talana de Turisme, té com a
objectiu la promoció de
Catalunya com a destí turís-
tic.

Durant la visita van veu-
re alguns dels indrets amb
més encant de la ciutat com
la plaça Mercadal, el casc
antic, el Riu Segre. La dele-
gació internacional també va
poder degustar els produc-
tes típics de la ciutat, com la
coca de recapte.Visita dels touroperadors a Balaguer

Molt bons resultats dels alumnes
balaguerins a les proves de selectivitat

La pràctica totalitat dels
alumnes balaguerins que han
cursat els seus estudis de se-
gon de batxillerat als diferents
centres educatius de la ciutat, i
que van presentar-se a les pro-
ves de selectivitat el passat
juny, han superat aquesta pro-
va que els dóna accés a les di-
ferents possibilitats d�estudis
universitaris pel proper curs.
Destacar el 100% d�aprovats de
l�escola Ntra. Sra. del Carme; el
99% de lIES Ciutat de Balaguer
i el 95% de l�IES Almatà.

La visita està emmarcada en l�acció de l�Agència
Catalana de Turisme per promocionar Catalunya

Durant la primera
quinzena de passat mes
de juny els alumnes de
2n d�ESO de l�Institut
Ciutat de Balaguer  van
participar en un progra-
ma d�Intercanvi Educa-
tiu entre el Centre d�Ob-
servació de l�Univers de
Fleurance (França) i el
Centre d�Observació de
l�Univers del Montsec a
Àger.

Van ser  tres dies
d�estada a «l�Hameau

des Étoiles» durant els
quals els  alumnes bala-
guerins,  conduïts pels
grups de  monitors dels
dos observatoris van re-
alitzar diversos tallers
d�astronomia, com  la
construcció d�un planis-
feri, un taller  de meteo-
rits,  la construcció  i en-
lairament de coets, en-
tre d�altres tallers i exer-
cicis pràctics.

Una bona experièn-
cia educativa i lúdica
que va permetre als
alumnes endinsar-se en
el món del Cosmos i de
l�astronomia, adquirint
nous coneixements, a
través dels dos Centres
d�Observació ubicats a
banda i  banda dels
Pirineus.

Alumnes del Ciutat de
Balaguer visiten el Centre de
l�Univers de Fleurance

Alumnes del Ciutat de Balaguer

En un programa
d�intercanvi amb el
Centre d�Observació
de l�Univers d�Ager, i
l�observatori francès

Bon resultats dels alumnes de Balaguer
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Vora tres mil mariners participaran a
la Festa aquàtica Transsegre 2012

Des de l�any 1985, el se-
gon cap de setmana de juli-
ol, reuneix milers d�observa-
dors als marges del riu
Segre, entre Camarasa i
Balaguer per gaudir de la
baixada de les 300 embarca-
cions casolanes que prop de
tres mils mariners han
construit durant les darreres
setmanes per poder partici-
par a la Festa de la Trans-
segre.

La prova consisteix en
baixar des de Camarasa fins
a Balaguer, en dues etapes.

La primera de les etapes,
es celebra el dissabte a la tar-
da, entre Camarasa i Sant
Llorenç de Montgai.La Transsegre a Sant Llorenç

Des de l�organització es vetlla perquè
es compleixin les normes de seguretat

Els organitzadors volen
deixar clara la normativa de
les sortides de les dues eta-
pes, per tal de vetllar per la
seguretat de tots els partici-
pants.

L�ordre de sortida de la
primera etapa es farà segons
l�ordre d�arribada de les em-
barcacions al Parc Tancat de
Camarasa.

El tipus de sortida serà
�a cop de pito i bandera�.
Totes les barques hauran
estat verificades al matí.

La prova consisteix en baixar de Camarasa a
Balaguer pel Segre, en dues etapes no competitives

Les embarcacions
surten del parc tancat de
Camarasa, a partir de les
4 de la tarda, i una hora
més tard, comencen a ar-
ribar, les barques més rà-
pides al pantà de Sant
LLorenç, on els esperen
milers d�espectadors, que
esperen la típica remulla-
da per part dels partici-
pants.

La segona etapa, se
celebra el diumenge al
matí.

Els mariners que han
soportat la festa nocturna
del dissabte, es disposen
a tornar a les aigües del
riu Segre, des del Partidor
de Gerb, per arribar al se-
gon pont de Balaguer.

Mentrestant, els cen-
tenars d�espectadors que
esperen al parc de la Trans-
segre, frueixen amb les di-
ferents actuacions i atrac-
cions preparades per l�or-
ganització al mateix parc
de la Transsegre, durant
tot el diumenge al matí.

Després del lliurament
de premis i d�una sorollo-
sa traca final, la festa
aqüàtica es dóna per fina-
litzada, convertint-se en la
festa major d�estiu de
Balaguer i de la comarca
de la Noguera.

L�organització prepara tot un
seguit d�activitats pels
centenars d�espectadors

Arribada a Balaguer

El diumenge al migdia
es fa el lliurament
dels premis i una
sorollosa traca dóna
el punt i final

Arribada a Sant Llorenç
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Cadascun dels participants ha d�abonar
deu euros per participar a la baixada

Les normes de segu-
retat pels tripulants son
molt clares per part dels
organitzadors.

Entre les normes més
importants cal destacar
l�obligatorietat, durant la
baixada, de l�ús d�armilla
salvavides; queda prohi-

bida la baixada als me-
nors de 18 anys; està pro-
hibit el consum d�alcohol
durant la baixada; està
totalment prohibit baixar
de la barca per mullar la
gent, i el màxim per em-
barcació, són 10 tripu-
lants.

Un màxim de 10 tripulants
per cada embarcació

Limiten el nombre de tripulants per embarcació

La Transsegre és una festa multitudinària

Per continuar gaudint de
la Transsegre ens toca mu-
llar-nos el cul! L�organització
ja va instaurar l�any passat
aquesta mesura, que serveix
per fer front als gastos que
comporta la festa, sense que
afecti al bon funcionament
de la festa, així doncs, cada
tripulant col·labora amb 10
euros. La crisi econòmica ha
fet que l�organització es
vegui obligada a demanar
aquesta aprotació als tripu-
lants per tal de poder oferir i
organitzar la festa amb totes
les garanties d�èxit.

Les inscripcions van
començar el primer dia de la
fira de Balaguer a l�estand de
la Transsegre, i s�han
continuat fent per internet a
través del seu web
www.transsegre.org

Amb aquesta aportació dels participants,
l�organització pot fer front a les despeses que
comporta la complexa organització de la festa
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Durant 28 anys d�història són milers
els balaguerins que hi han participat

La popular festa aquàtica
de la Trannsegre, arriba en-
guany als seus vint-i-vuit
anys, des d�aquell estiu del
1985, en que uns joves bala-
guerins van decidir construir
una embarcació casolana i
deixar-se anar riu avall per les
aigües del Segre, una calurosa
tarda d�estiu.

Consolidada  com la fes-
ta de l�estiu a Balaguer, amb
moltes anècdotes, bones i
dolentes, simpàtiques que
han quedat a la memòria de
milers de balaguerins que un
any o altre s�han decidit a
construir la seva barca i parti-
cipar en aquesta baixada pel
riu Segre.

Molta imaginació alhora de crear les embarcacions durant
aquests 28 anys

Milers de visitants de tot Catalunya
participaran dels actes festius

La Transsegre és sinònim
de festa, rauxa, i són milers els
joves que esperen la festa del
dissabte al vespre al parc de la
Transsegre, per gaudir d�una de
les festes més màgiques de
l�any, que no hagués estat pos-
sible, si els participants, però
sobretot els organitzadors, no
haguessin disposat de moltes
hores del seu lleure per orga-
nitzar-la fins al darrer detall. Tot
és a punt per a que mariners
d�arreu de Catalunya, ho repe-
teixin aquest cap de setmana.

La Transsegre arriba a la seva vint-i-vuitena edició
essent la Festa Major d�estiu de Balaguer

Animació total a la Transsegre

Calor, aigua, imagina-
ció i un ambient festiu
desbocat, són els ingredi-
ents de la festa més refres-
cant de l�estiu a Balaguer.

La Transsegre ha acon-
seguit, en aquests 28 anys
d�història, recuperar el
marge esquerre del riu
Segre, pels balaguerins.

Han passat molts
anys des que els balague-

rins es banyaven al riu, als
anys 50 i 60, i des del 1985,
la Transsegre i la seva pe-
culiar festa, ha donat nom
a aquest parc immillorable
de la capital de la Nogue-
ra.

La festa nocturna del
dissabte i la gran festa del
diumenge al matí, en son
una bona mostra d�aques-
ta recuperació.

La Transsegre ha recuperat el
marge esquerre del riu Segre

Marge esquerre del riu Segre al seu pas per Balaguer
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Parking 95, Bad Students, Virus i Els
80 principals protagonistes de la nit

Des de sempre, una
de les principals preocu-
pacions dels organitza-
dors de la Transsegre, els
membres de l�Admirals
Cup Lights, ha estat la
seguretat dels partici-
pants a la prova aquàtica.

L�organització compta
amb l�inestimable suport
dels membres de
Protecció Civil, de Creu
Roja, i de la Policia Local
de Balaguer i dels
Mossos d�Esquadra, així
com del dels Bombers.

Suport dels diferents cossos
de seguretat vetllant la festa

Seguretat a la Transsegre

Festa del dissabte a la nit

Un dels moments més
esperats de la Transsegre pels
milers de participants i pels
milers de balaguerins que
gaudeixen de la festa, es el
concert del dissabte a la nit al
marge esquerre del riu Segre.

Però la festa ja comença-
rà el divendres 6 de juliol per
anar fent boca, amb la
Batucada d�inici de la festa i
una nit de dj�s.

El dissabte al vespre, arri-
barà la festa nocturna més
esperada, amb l�actuació
musical dels grups Parking
95, Bad Students, Els 80 prin-
cipals i Virus que tocaran fins
ben entrada la matinada, i
mentre els hi quedin forces
als mariners que hauran par-
ticipat a la primera baixada, i
que hauran de guardar forces
per la baixada del diumenge
al matí.

El concert començarà a les 10 del vespre amb
parking 95 i Bad Students, i continuarà a partir de
les 12 amb els 80 principals i Virus
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Àger acull la II Jornada d�Estudis
Històrics i Patrimonials Vall d�Àger

El proper 10 de juliol, la
Sala d�Actes de l�Ajuntament
d�Àger acollirà la II Jornada
d�Estudis Històrics i patri-
monials Vall d�Àger �Del se-
gle V al X: territoris prepiri-
nencs en transformació�. La
jornada comptarà com a
ponents amb la Dra. Jordina
Sales, i els arqueòlegs, Eva
Solanes del Museu de la
Noguera, Anna Camats,
Javier Escuder, Oscar Trullàs,
Marta Sancho, Núria
Nolasco i els Historiadors
Dr. Prim Bertran i Dr.
Francesc Fité, i Cristina
Masvidal. La Jornada està
organitzada per la Fundació
Arnau Mir de Tost.Àger

El Centre de Dia de l�Hospital va visitar
el Museu de la Ciència a Barcelona

El passat 19 de juny, 35
persones del Centre de Dia i
de la Unitat de Mitja i Llarga
Estada de Psiquiatria van vi-
sitar el CosmoCaixa de
Barcelona. Una vegada van
arribar a les portes del Mu-
seu, els va rebre el guia per
tal de recórrer la sala de la
matèria, Les exposicions tem-
porals, El bosc Inundat i el
Planetari, en una experiència
fantàstica ja que cap d�ells
havia visitat aquest Museu,
obert des de l�any 2004.

La Jornada es celebrarà el proper 10 de juliol,
organitzada per la Fundació Arnau Mir de Tost

Les classes de Llen-
gua i Cultura Castellana i
Catalana que imparteix
Creu Roja a Balaguer van
acabar el passat divendres
dia 22 de juny amb el lliu-
rament de Certificats per
part dels professors de
Creu Roja , de la Regidora
de Serveis Socials i de l�Al-

calde de la ciutat, que va
tenir lloc a Lapallavacara i
va acabar amb un sopar a
la terrassa.

Aquest any hi han
hagut 6 grups de diferents
nivells i s�ha atès a més de
setanta alumnes.  Les
classes es reprendran a
l�octubre.

Finalitzen els cursos de
llengua i cultura impartits
per Creu Roja de la Noguera

Lliurament de diplomes

Visita al Cosmo Caixa
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Els empresaris turístics de la Noguera
s�uneixen per promocionar la comarca

L�ajuntament de Vall-
fogona, juntament amb
diferents associacions i
entitats, ha organitzat
múltiples activitats durant
l�estiu, per a petits i grans.

Des de gimnàstica,
aquagym i natació per

Vallfogona gaudeix de
múltiples activitats estivals

Activitats d�estiu a Vallfogona

Empresaris turístics de la Noguera

Prop de quaranta empre-
saris turístics de la Noguera
han participat en una reunió
de treball amb el Consell
Comarcal de la Noguera per
treballar de manera conjun-
ta en la creació de produc-
tes turístics a la comarca.

Amb aquesta iniciativa la
Noguera participa activa-
ment en el projecte de crea-
ció i comercialització de pro-
ductes turístics de qualitat
impulsat per l�Agència Cata-
lana de Turisme de la Gene-
ralitat i el Patronat de Turis-

me de la Diputació de Lleida.
L�objectiu del projecte és

generar ingressos i millorar
l�ocupació en el sector del
turisme.

En aquesta primera
trobada s�ha buscat la
definició de productes
turístics concrets de la

comarca, que es puguin
comercialitzar a curt termini
i que aportin valor afegit al
visitant, d�1 a 2 dies de
durada, per als mercats de
proximitat com són
Barcelona i Saragossa, així
com productes per a
col·lectius.

Volen comercialitzar i
crear nous productes
turístics de qualitat de
la comarca de la
Noguera

adults, com diferents tor-
nejos de voleibol, futbol
al carrer, lliga de poker,
nits de bingo, cinema in-
fantil. També un curs in-
tensiu d�anglès, com
gimcanes i jocs per als
petits.
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La Sentiu de Sió organitza �El Dia del
Blat�, el proper dissabte 14 de juliol

El Patronat Cultural
de Sant Roc de les Ave-
llanes, va organitzar el  9
de juny un Tast
Intercultural, en el que es
va poder degustar una
dotzena de plats d�arreu
del món, tots elaborats
per veïns/es de les Ave-
llanes. Els 70 assistents,

van poder tastar �Helado
de Crema� del Brasil, pas-
tís de poma de Finlàndia,
�Tamales� del Perú, pas-
tel de coco de Rumania,
Maduixes sueques, pas-
tis de codony de
Venezuela, callos de
l�Aragó, entre d�altres
plats.

Les Avellanes organitza un
tast intercultural

Tast Intercultural a les Avellanes

La Sentiu de Sió

El dissabte 14 de juliol,
La Sentiu organitza el Dia del
Blat.

Al llarg de tot el dia, hi
haurà la Mostra «els blats
antics de Ponent», i el Pes-
sebre de màquines del camp
restaurades per Jaume Este-
ve. A partir de les 9 del matí
hi haurà la Sega del blat i
esmorzar de segadors, a
l�era del Barra. A partir de les
12 hi haurà l�arribada de les
garbes a la plaça i a 2/4 d�1,
pastem la recuperació dels
blats.

A partir de les 4, la Cuita
de coques de recapte i el ta-
ller: Fes-te la cervesa a casa,
seguit del Mercat del pa ar-
tesà, la batuda a la plaça amb
el Ball de bastons del Casal
Pere III i a 2/4 de 10, sopar
solidari pel retorn dels blats
antics.

Durant la jornada s�organitzen tot un seguit
d�activitats i tallers relacionats amb el blat que
finalitzaran amb un sopar solidari
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L�Oficina Jove presenta el projecte
�JOVA� per als joves de la comarca

JOVA és un projecte de
voluntariat jove impulsat per
l�Oficina Jove de la Noguera
que consisteix a oferir als
joves de 14 a 17 anys la
possibilitat fer una activitat de
voluntariat durant l�estiu al
servei del seu poble.

El projecte JOVA té un
doble sentit: d�una banda,
recuperar el valor positiu de
la paraula «jova» (com
antigament s�aportava temps
i esforç per al poble sense
recompensa econòmica i
amb la satisfacció d�haver
actuat per a un benefici
col·lectiu), i de l�altra, donar
sentit al temps de vacances
dels joves.Presentació del projecte Jova

L�Oficina Jove posa panells informatius
per a joves als pobles de la comarca

Durant la darrera setma-
na de juny, l�Oficina Jove de
la Noguera instal·larà a cadas-
cun dels trenta municipis de
la Noguera un panell per fer
difusió de tota la informació
en matèria de joventut de la
comarca i de la Direcció Ge-
neral de Joventut.

D�acord amb cada
ajuntament, els panells
s�ubicaran al lloc més idoni
perquè el jovent del municipi
puguin veure�l de manera fàcil
i adequada.

El projecte vol recuperar el voluntariat dels joves
per fer tasques per als respectius municipis

Panells joves

El passat dia 25 de
maig és va celebrar el 1090
aniversari d�història del
municipi d�Algerri.

Durant la jornada
festiva, és va
commemorar l�efemèride
amb una visita guiada al
Castell i una xerrada a

càrrec del Dr. Jesús Brufal
Sucarrat.

Per tal de celebrar la
jornada, com es mereixia,
també es va comptar
amb la magnífica
actuació de la Rondalla
d�Algerri per acabar la
jornada.

Algerri commemora els seus
1090 anys d�història

Actes en commemoració dels 1090 anys d�Algerri



17<<C U L T U R AC U L T U R AC U L T U R AC U L T U R AC U L T U R A

El Concurs de Sardanes de Balaguer
rep el Premi a la continuïtat

El passat divendres
22 de juny a la tarda es
van lliurar a Lapallavacara
els diplomes de l�Aula
Municipal de Dansa.

En l�acte hi va assistir
Josep Maria Roigé, alcal-
de de Balaguer, Miquel
Aige, regidor de Cultura i

Albert Bonet, director de
l�Aula.

Es van lliurar un total
de 140 diplomes amb
certificats d�assistència i
avaluacions als alumnes
que durant aquest curs
han assistit a les classes
de l�Aula de Dansa.

L�Aula Municipal de Dansa fa el
lliurament dels diplomes

Lliurament de diplomes de l�Aula de Dansa

Concurs de Sardanes de Balaguer

El passat mes d�abril, la
comissió Capital de la Sar-
dana, integrada per la Fede-
ració Sardanista de
Catalunya i l�Obra del Ballet
Popular va decidir atorgar el
Premi a la continuïtat, al
Concurs de Colles Sardanis-
tes de Balaguer pels seus 50
anys.

Cal destacar que aquest
concurs ve celebrant- se al
llarg de tots aquests anys,
dins el marc de la
programació de les Festes
del Sant Crist essent un dels
actes més rellevants i
referents coincidint amb el
diumenge de la Festa, en el
bell mig de la Plaça del
Mercadal.

Enguany, també va tenir
lloc, paral·lelament , la Final
del Campionat de
Catalunya gran.

El Concurs de colles sardanistes que enguany va
arribar als 50 anys de celebració ha rebut el guardó
de la Federació Sardanista de Catalunya
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El 14 de juliol, es celebra la 3 Trobada
d�Acordions �Ciutat de Balaguer�

Trobada d�acordions a Balaguer

El proper dissabte 14 de
juliol, la Plaça dels Comtes
d�Urgell, davant del Museu
de la Noguera, acollirà la ter-
cera Trobada d�Acordions
«Ciutat de Balaguer, a partir
de les 7 de la tarda, i fins a
les 10 del vespre.

Acte seguit els
acordionistes es dirigiran al
carrer d�Avall per celebrar el
Sopar de l�Acordionista, que
anirà seguit de gresca i mú-
sica amb els protagonistes.

D�altra banda,
l�Associació d�Amics de
l�Acordió de Balaguer,
«Acordionik» organitza
l�escola d�acordió per tots els
que en vulguin aprendre. Els
interessats poden inscriure�s
al carrer d�Avall, 25, al telèfon
699306555 o a
acordeonik@gmail.com

L�Associació Acordionik de Balaguer, té una escola
d�acordió per tots els interessats a aprendre a tocar
aquest instrument, facilitant ells mateixos l�acordió

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

Indesinenter
Coses

Si escric alguna cosa,
em sentiré més bé.
Ho faig moltes vegades
quan fa cap al pensament,
vingut de dins o de fora,
algun escull inconscient,
i molt sovint em funciona.
De vegades per fugir,
de vegades per entrar-hi,
on sigui profundament.
És un recurs espontani,
una mica estrafolari,
remei dels lletraferits,
com aquell que potser canta,
o camina o fa ganxet,
o surt al camp una estona.
Si escric alguna cosa,
gairebé sempre em distrec.
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El C.F. Balaguer 2012-
2013 ja comença a
caminar amb les
renovacions de vuit
jugadors que formaven la
columna vertebral de la
plantilla de l�any anterior.
El porter Jaume Nogués,
els defenses Ruben Egea,
Eduard Usall i Roger
Giribet,  els
centrecampistes Andreu
Martínez, Jony Fornier i
Xavi Gracia i el davanter
Joan Figuerola ja s�han

compromès amb l�equip
que dirigirà Juanjo
Tenorio. D�altra banda, el
tècnic balaguerí ja ha
confirmat que formaran
part del primer equip, els
jugadors de l�amateur,
Julià Espigares, Joan
Martínez, Isaac Solanes i
Albert Jimenez, com la
incorporació del balaguerí
Yerai Darias, procedent
del Binéfar. També faran
la pretemporada amb el
primer equip, Victor
Darias i Jordi Martínez.
Durant aquesta setmana
l�equip tècnic del Balaguer
acabarà de conformar
aquesta plantilla del
primer equip que
començarà la
pretemporada el proper
dia 23.

Renova la columna vertebral
del primer equip del Club
Futbol Balaguer 2012-2013

Roger Giribet serà el nou coordinador del Futbol base

FUTBOL>> El
jugador del primer
equip Roger Giribet,
serà coordinador del
futbol base del club

Gemma Lladonosa campiona de Catalunya
benjamina de tennis taula en dobles

Gemma Lladonosa es va
proclamar campiona de
Catalunya Benjamina de
Tennis Taula en la modalitat
de dobles, juntament amb
Mar Teodoro, del CN
Mataró.

Els Campionats de
Catalunya benjamins es van
disputar al Pavelló Esportiu
Municipal de la ciutat de
Figueres.

Gemma Lladonosa i la
mataronina Mar Teodoro no
van cedir ni un partit i es van
fer amb l�or en guanyar a la
final a Jana Riera i Linda
Elisabeth Thomson, del
Club Tennis Taula
Tramuntana.Gemma Lladonosa

Balaguer va acollir el campionat
provincial interclubs de Taekwondo
TAEKWONDO>> El passat
9 de juny es va celebrar al
pavelló d�Inpacsa, la primera
edició del Campionat provincial
interclubs de Taekwondo,
organitzat pel Complex
Esportiu 43, en la modalitat de
tècnica. La present edició va
poder comptar amb quatre
clubs participants, de Linyola,
Arbeca, Almenar i els locals de
Balaguer, que varen congregar
a més de 50 participants en
categories de base i amb un
nombrós èxit de públic.

TENNIS TAULA>> Va fer parella amb la mataronina
Mar Teodoro i van guanyar el campionat sense cedir

1r Campionat de Taekwondo a Balaguer
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35 nois i noies han participat al VII
Tecni Camp dels Pirineus a Rialp

Durant la passada set-
mana, una quarantena de
nens i nenes de Balaguer han
participat al Tecni-Camp dels
Pirineus a la localitat de Rialp
al Pallars Sobirà.

Dirigit per Juanjo
Tenorio, entrenador del pri-
mer equip del C.F. Balaguer,
els participants fan
tecnificiació en els esports
de futbol, bàsquet i futbol
sala, amb entrenadors de
primer nivell com el mateix

Juanjo Tenorio, Francesc
Almira i Dani Valls respecti-
vament.

Els nois i noies fan dues
sessions diàries
d�entrenaments, i

Remullant-se a la piscina

compaginen aquesta
activitat esportiva, amb
altres esports d�aventura
que poden practicar al
Pallars Sobirà, i amb l�oci, a
la piscina o al jacuzzi o fins i
tot van poder muntar a
cavall.

El Tecni Camp dels
Pirineus, que enguany
celebra la seva setena edició
acabà el passat diumenge 1
de juliol, i estava organitzat
per l�Escola Pia de Balaguer
amb la col·laboració del Club
Futbol Sala Balaguer i el Club
Bàsquet Balaguer.

El dimarts, els nois i
noies participants van rebre
la visita de l�entrenador del
C.F. Sala Balaguer Cristec,
Jaume Canal.

Participants al Tecni Camp dels Pirineus

Dirigit per Juanjo
Tenorio els joves han
practicat futbol,
bàsquet i futbol sala,
entre d�altres esports

La setmana passada
es va realitzar el II
Campus Robert Martínez
organitzat pel C.F.
Balaguer a  la Vall d�Aran.

L�indret i el binomi
futbol � estudis, ja que es
duen a terme sessions
d�anglès, fan d�aquest
campus tot un referent
entre les estades de
futbol formatiu.

De fet, els nois han
gaudit d�una setmana
immillorable tot
practicant l�esport favorit
per ells, perfeccionant
aspectes formatius,
participant en xerrades
tècniques i gaudint

també d�estones
lúdiques.

Robert Martinez,
entrenador del Wigan
enguany no hi ha pogut
assistir, tal i com va fer
l�any passat,  ja que
estava com a
comentarista esportiu
d�una cadena de TV
anglesa de l�Eurocopa.

El II Campus Robert Martínez
s�ha celebrat a Naut Aran la
darrera setmana de juny

Participants al Campus Robert Martínez

El campus Robert
Martínez ha combinat
la pràctica del futbol
amb sessions i
classes d�anglès
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Àger, Os de Balaguer i Balaguer
acullen un torneig de Futbol Sala

TENNIS>> El jove tennis-
ta Llorens Lladonosa, de ca-
tegoria benjamí, del Club
Tennis Balaguer es va clas-
sificar per disputar el Cam-
pionat d�Espanya de Tennis
que començà el passat di-
lluns 25 de juny, a Valladolid.
El jove tennista va classifi-

Llorens Lladonosa participa al
Campionat d�Espanya de Tennis

Llorens Lladonosa

Inauguració del campionat internacional

Àger va ser l�escenari de
la inauguració del primer Tor-
neig Internacional de Futbol
Sala d�Àger, Balaguer i Os de
Balaguer per les categories
aleví i infantil, que es desen-
volupa durant tota la setma-
na fins aquest dissabte amb
la participació de prop de 170
jugadors.

A l�acte van actuar els
Castellers de Guissona i es va
disputar el partit inaugural,
entre els equips alevins del
FC Barcelona i del FS
Balaguer. Els blaugrana són
la gran atracció de la
competició, amb represen-
tació a les dos categories, a
l�igual que el FS Balaguer, el
CE Maristes de Lleida, el FS
Esparreguera i el Catalunya
Central. Completen el cartell
el CE Mataró, el Babar i el
Squadra Herseux belga.

FUTBOL SALA>> Un torneig internacional en
categories aleví i infantil, en que els equips
representants del F.C. Barcelona són l�atracció

car-se després de guanyar
el campionat provincial i
passar la fase classificatòria
del campionat de Cata-
lunya. Després de molts
anys, el C.T. Balaguer té un
representant al campionat
d�Espanya d�aquesta cate-
goria.
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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

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)

Les balaguerines sots-campiones de
Catalunya en Gimnàstica Rítmica

Aquest passat mes de
juny les gimnastes en cate-
goria infantil del Club de
Gimnàstica Rítmica de
Balaguer es van proclamar
sots-campiones en la final de
conjunts de Gimnàstica Rít-
mica del Campionat de
Catalunya en edat escolar,
celebrat a Mataró. Les gim-

nastes balaguerines van co-
mençar el camí per arribar a

Les gimnastes balaguerines

ser segones de Catalunya en
les fases prèvies de classifi-
cació, en els campionats ce-
lebrats a Torrefarrera i a
Reus. En ambdós campio-
nats van quedar en unes
posicions favorables per tal
d�accedir i classificar-se a la
gran final. Tot i que no parti-
en, en principi, com a favori-
tes a pujar al podi, l�excel·-
lent actuació que van prota-
gonitzar els va suposar que
superessin a clubs impor-
tants de Catalunya, que a
priori sortien com a favorits
i passant a ser sots-campio-
nes.

Les balaguerines sots-campiones de Catalunya

RÍTMICA>> Van quedar
segones en els
Campionats  de
Catalunya infantils
disputats a Mataró

El passat cap de set-
mana del 16 i 17 de juny,
es va realitzar el campio-
nat d�Espanya i de
Catalunya d�aigües ober-
tes  màster a Vilanova i la
Geltrú amb un recorregut

de 3.000 metres, en la qual
el CEN Balaguer va acon-
seguit 3 medalles. En el
campionat Estatal el neda-
dor Marc Auberni va acon-
seguir la medalla de bron-
ze amb un temps de 46
minuts 37 segons en la
categoria +20, i també va
aconseguir la medalla de
bronze de Catalunya, i en
la categoria + 45 femeni-
na tenim a l�Imma Torné
que  va aconseguir el se-
gon lloc de Catalunya i
medalla d�argent.

Marc Auberni, medalla de
bronze del campionat estatal
d�aigües obertes

NATACIÓ>> Imma
Montoliu va ser
medalla de plata en el
campionat de
Catalunya

Imma Torné i Marc Auberni



23<<O P I N I ÓO P I N I ÓO P I N I ÓO P I N I ÓO P I N I Ó
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.

I l�anem ballant
C.G.A.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

En el primer viatge a
Mèxic que vaig fer amb
l�empresa que treballava, ens
vam fer el propòsit de no
embarcar si l�avió era un DC-
10, cal dir que aquest tri-
reactors van perdre un motor
en dos o tres ocasions, amb
la conseqüent tragèdia i pregó
dels mitjans de comunicació.
Quina va ser que al moment
d�embarcar era el temut DC-
10 de nom �Castillo de
Chapultepec�. En fi, resant
més d�un parenostre, allí ens
vam ficar. Un llarg vol amb
totes les atencions de
Aeromexico. Vaig demanar
per visitar la cabina de
comandament, i així vaig
veure, quelcom que em va
acollonir. De quatre homes
que hi havia, sols un estava

per la feina, els altres sentats
de qualsevol forma tenien
una animada xerrameca, els
vidres de la cabina coberts del
paper de tots els menús
servits, els protegien del sol.
Codony, codony! Si volen a
cegues! Per un neòfit com jo
allò era com la final del món.
Les promeses que em vaig
fer de no tornar a pujar a un
avió van ser mil. Poc em podia
imaginar que gràcies a
aquest mitjà podria veure tot
el que he vist. Ara sé que la
línia recta quasi no existeix
en els vols. Que els navegants
són l�ànima de l�equip i que
els reactors sempre volen
amb el morro una mica alçat,
un pilot automàtic i el radar
funcionant, i que els
propòsits canvien per força.

La promoció de la multi-
nacional ens pagava un
excel·lent hotel, l�esmorzar i
el sopar. El dinar era a comp-
te nostre i jo vaig començar a
anar al mateix lloc. Es deia
�Carlos and Charlie�, allà amb
els dies i els dinars va nèixer
una mútua simpatia amb un
cambrer, i vaig fer-li una pre-
gunta; Quin havia estat el mi-
llor President de Mèxic? Em
va respondre molt serio:
�Obregón... perquè era man-
co i sols podia robar amb una
mà�. En aquell llunyà 1984 ja
era un trist epitafi de la classe
política que anem veient.

Ningú pot dir que jo hagi
manifestat en cap moment
simpatia ni per la globalitza-
ció ni pel dit Mercat Comú,
ara Comunitat Europea. Tot
el que té el primer de rumiat
maquiavelisme per esfonsar
a l�individu a favor del produc-
te. El segon ho té d�ingenu,
pensant i creien que tan sols
amb una moneda comuna

podria unir i fer inexistents les
diferències entre nacions ben
diferents. Tot a esclatat alho-
ra. Ara quant no s�ha acabat
el gran espectacle d�incerte-
sa i probable misèria, ens
anem enterant en pròpia carn
de que cada dia som més
pobres. Que les assistències
a gent necessitada van aug-
mentant.

Però nosaltres els cata-
lans som així. Sempre volem
ser els més solidaris, els més
compromesos! Volem i de-
sitgem integrar el que no és
possible fer, ni serà mai. El
sistema sanitari col·lapsat i
arruïnat, i nolsatres encara
fem diferències a la resta d�Es-
panya. Portser seria bo que
tenint tanta gent forànea, mi-
réssim que no ens integrin ells
a nosaltres. Però ho tenim
així, agradi o no, i aquella per-
sona que té capacitat
d�aguantar aquest sistema
haurà d�apendre a viure d�una
altra forma i sinó ho fa, ho

passarà ben malament. Sem-
pre encabronat.

En aquesta guerra sense
declarar, però ben visible, i
que tots en sentim les con-
seqüències, entre el capital i
la política, no cal dir que en
surt guanyant el primer per
golejada. Els polítics hauran
de fer el que dictin i desitgin
els grans bancs i les grans
empreses, fins i tot hauran
d�ajudar a tapar els sens fo-
rats fruit d�una codícia avari-
ciosa. Ja ho estem veient. La
seva pressió no s�afluixarà
fins que no obtinguin els seus
propòsits i quan més es tardi
pitjor serà pels polítics i per
nosaltres.

Mentrestant ens podem
preguntar, on són els culpa-
bles? Deixeu-ho córrer són
tants que val més oblidar i
passar full, com ara mateix
feu.

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

El passat dia 11 de juny
es va complir el primer any
des de la investidura del Sr.
Josep Maria Roigé com
Alcalde de Balaguer, i és un
bon moment per fer balanç
de la seva gestió al capdavant
de la ciutat des del punt de
vista d�Iniciativa per
Catalunya Verds a Balaguer
durant aquest primer any.
Aquest petit balanç el fem
tenint en compte els àmbits
més importants de l�acció de
govern local, revisant les
promeses electorals i la
realitat portada a terme,
sense consideracions de
caire personal.

En l�àmbit econòmic, s�ha
vist que tot el que s�havia dit
durant la campanya electoral
de que la situació econòmica
era semblant a la dels bancs

Un any de CiU a Balaguer
Grup Municipal d�ICV a l�Ajuntament de Balaguer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

espanyols, era mentida. En
aquest primer any
l�endeutament del consistori
ha augmentat en 9 milions
d�euros, un 60% més, hem
passat de 15 a 24 milions de
deute. El pla financer que s�ha
elaborat demostra que es pot
eixugar aquest deute i que es
poden pagar els interessos.
Tenim clar que la situació
podria haver estat una altra
però la realitat és la que mana.

Un altre aspecte cacarejat
durant la campanya era
l�austeritat econòmica que es
faria. És cert que s�actua amb
criteris d�austeritat i rigor,
però també amb uns criteris
molt particulars. S�han
efectuat contractacions
polítiques, que mai abans
s�havien fet, amb uns sous
que en conjunt són un

veritable escàndol pels
temps que corren. I el que és
pitjor, en algun cas no es
justifica per la feina que es fa.
També es fa una gestió del
dia a dia, si més no,
preocupant. No es renova tot
el material necessari que
s�espatlla, com per exemple
el camió de recollida de la
brossa, fent el treball de
recollida més lent i, així com
altres instal·lacions.

Pel que fa al medi
ambient la gestió és també
deplorable. Ni tan sols hi ha
una regidoria que
s�encarregui d�aquests
aspectes. La deixalleria mòbil
està aparcada perquè és molt
cara d�utilitzar, segons l�equip
de govern. Els usuaris que
tenia, tot i que pocs per
l�absència de campanyes de
sensibilització, la demanen
en marxa un altre cop. No hi
ha cap campanya d�educació
mediambiental que continuï
la poca feina que s�havia fet
fins ara. Encara hi ha algun

abocador il·legal que ni tan
sols s�ha netejat, a pesar de
que s�ha comunicat en
diverses ocasions a l�equip de
govern. El podeu veure a
l�esquerra del camí si aneu a
les Franqueses. Solament
s�han fet algunes actuacions
establint algunes mesures
d�estalvi energètic, molt
necessàries, però sense el
convenciment de que el medi
ambient és un bé que cal
conservar i que els recursos
són limitats i escassos. La
recollida selectiva continua
essent un autèntic desastre
en la freqüència de recollida i
en l�ús que se�n fa.

Quant a urbanisme a la
ciutat continua havent-hi
deixadesa en el rigor legal que
hi hauria d�haver. Solament
cal donar un tomb per tota
l�horta per a veure que les
construccions de legalitat
més que dubtosa sovintegen
i es continuen fent a pesar
dels informes que des dels
serveis tècnics es fan.

L�autoritat de l�ajuntament en
aquests temes ha d�arribar
fins a les últimes conseqüèn-
cies, encara que això
signifiqui perdre algunes
amistats.

Quant a les formes de fer
les coses, si es tractava d�un
canvi de maneres de fer i
actuar, d�un canvi d�estil de
fer política, el resultat no pot
ser més decebedor, són les
mateixes d�abans i en alguns
casos pitjor. L�afany de
protagonisme de l�alcalde, les
ganes de sortir a la foto, els
tics autoritaris en determinats
moments, la falta de
coherència entre allò promès
i el que es fa, és un sentiment
bastant general. El Sr. Roigé
és com tots els polítics
professionals, durant la
campanya promet i després
no compleix. Potser tindrem
el canvi en els tres anys que
encara queden, però com diu
l�adagi popular, d�allà on no
hi ha, no en pot rajar.
-------------------------------------------------
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El proper 21 de juliol, a
les 12 del migdia, l�escrip-
tor Carles Porta presentarà
el seu nou llibre �Fago�,
d�edicions La Campana, a
la Sala d�Actes de
l�Ajuntament de Balaguer,
on signarà llibres venuts.

Carles Porta, nascut a
Vila-sana, al Pla d�Urgell,
el 1963. Va treballar set
anys de periodista al diari
Segre i quinze anys a TV3,
on va estar als serveis
informatius, al programa
30 Minuts i a Nous
Formats com a director

d�Efecte Mirall.
Actualment té una

productora audiovisual. El
2005 va publicar el llibre
«Tor», una investigació
periodística d�uns crims en
un poble del Pallars que va
obtenir un gran èxit de
crítica i lectors, i el 2009 va
rebre el premi Pere Quart
d�Humor i Sàtira amb «El
club dels perfectes», una
crònica personal del món
del dejuni i els balnearis.
Ha guanyat nombrosos
premis, la majoria de
periodisme.

Carles Porta presentarà el
llibre �Fago� a la sala d�actes
de l�Ajuntament de Balaguer

�Fago� nou llibre de Carles Porta

La Gala de l�Esport 2012 va premiar els
millors esportistes, tècnics i directius

La Gala de l�Esport 2012
que es va celebrar el
divendres 22 de juny a la
piscina Municipal del Secà,
va recuperar enguany el
format de sopar, va premiar
als esportistes balaguerins
més destacats d�aquest any
i com a novetat també va
premiar tècnics esportius i
presidents i es va donar
premis econòmics als
guanyadors de Base.

Com a técnic esportiu, el
premi va recaure sobre
Albert Bergadà, director
esportiu del Club Tennis
Balaguer, i com a millor
president, Anna Biscarri del
Club Tennis Taula Balaguer.Gala de l�Esport 2012

Os de Balaguer celebra la seva Festa
Jove el proper dissabte 14 de juliol

L�Associacio de Joves
Sant Pitot d�Os de Balaguer
ha preparat pel proper
dissabte 14 de juliol la seva
Festa Jove de la població.

La gresca començarà a
les 12 de la nit amb una
batucada pels carrers d�Os
amb el grup Ban del Pal. Tot
seguit actuarà el grup
musical Buhos per fer moure
l�esquelet, i per acabar la
festa, una sessió de
discomòbil amb
�Nuncarguense�.

La Gala va recuperar el sopar de la família
esportiva de Balaguer a les piscines del Secà

Festa Jove a Os de Balaguer
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Jordi Pujol va presentar el 3r volum
de les seves memòries a Balaguer

Jordi Pujol, expresident
de la Generalitat i president
fundador de Convergència,
va presentar el tercer volum
de les seves Memòries a
Balaguer.

El volum, que porta per
títol �Memòries. De la bo-
nança a un repte nou 1993-
2011� és el darrer llibre, dels
tres que ha publicat qui fou
durant 23 anys president de
la Generalitat de Catalunya.

Després d�una
passejada pel centre
històric de la ciutat de

Balaguer, l�acte de
presentació del llibre va tenir
lloc al Casal Lapallavacara.

Una estona abans, Jordi
Pujol, havia estat a un
esmorzar-col·loqui amb
joves de la JNC, la Joventut
Nacionalista de Catalunya
de la Noguera.

Jordi Pujol a Balaguer

La presentació del llibre
de Jordi Pujol, va anar a
càrrec de l�alcalde de
Balaguer, Josep Maria
Roigé, el president de
Convergència a les Terres de
Lleida, Ramón Farré i la
presidenta de Convergència
a Balaguer, Núria Giné.

L�expresident de la
Generalitat de Catalunya
va visitar el Centre
Històric de la Ciutat
abans de la presentació

El passat 22 de juny es
va inaugurar a la sala d�ex-
posicions de l�Ajuntament
de Balaguer la mostra foto-
gràfica  «Tragó de Noguera
50 anys desprès» a càrrec
de Miquel Rius, fill de Tragó
i organitzada per l�associa-
ció Amics de Tragó de No-

guera dins dels actes del 50è
aniversari de l�anegament
del poble per les aigües del
pantà de Santa Anna, que
va provocar l�èxode definitiu
de la seva gent.

La mostra fotogràfica
romandrà oberta  fins al 8 de
juliol.

La Sala d�Exposicions acull
una mostra de fotos de Tragó

Inauguració de la MostraInauguració de la MostraInauguració de la MostraInauguració de la MostraInauguració de la Mostra
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
-------------------------------------
CAMBRILS alquilo por
semanas, bonito
apartamento para 6
personas, 50m de la playa,
a/a. Razón: 609369537.
-------------------------------------
OPORTUNITAT, venda
de parcel·les aïllades de
516 m2, a la millor zona
de Balaguer, al costat del
Col·legi Mont-roig. Raó:
676996765.
-------------------------------------
ES LLOGA àtic-dúplex a
Barcelona, 175 m2, ideal
per estudiants, tot exteri-
or, moblat, 5 hab. dobles,
2 banys. Zona Pl.
Llucmajor (davant Parc de
la Guineueta). Ben comu-
nicat. Raó: 973450377-
935347016 (tardes).
-------------------------------------
CAMBRILS alquilo por
semanas, bonito aparta-
mento para 6 personas, a/
a, situado a 50 metros de
la playa. Razón:
609369537.
-------------------------------------
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.
-------------------------------------

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.
-------------------------------------
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: 675856512.
-------------------------------------
LLOGUER de locals a Bell-
caire d�Urgell, 55 m2, obra
nova. Raó: 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 dúplex a
Bellcaire , d�obra nova, amb
gran terrassa, 3 hab., 2
banys. Raó: 973450051 (tru-
car de 9 a 13.30 h).
-------------------------------------
ES LLOGA apartament a
la Pineda (Salou), amb
piscina, davant del mar,
pàrking tancat, a/a, total-
ment condicionat. Per
setmanes, del 14 al 28 de
juliol. Raó: 639330429.
-------------------------------------

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 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.
-------------------------------------
ES LLOGA pis a
Barcelona, 3 hab., 2 aseos,
calefacció gas, parquet,
porteria, molt bona situ-
ació, davant jardins
Montserrat. Metro i bus.
Tots els serveis. Raó:
973447541-627690740.
-------------------------------------

TREBALL
-------------------------------------
PROFESSOR amb expe-
riència, donaria classes
particulars de Solid-
Works (disseny mecànic
3D) i AutoCad (dibuix as-
sistit per ordenador). In-
teressats trucar al:
654219749.
-------------------------------------

ES PRECISA oficiala de per-
ruqueria o ajudant adelan-
tada a Perruqueria i Estèti-
ca Imatge. Interesades raó:
973448313.
-------------------------------------
ES DONEN classes parti-
culars d�anglès de primà-
ria i ESO. Interessats tru-
cat al: 973445126.
-------------------------------------
SE OFRECE chica
eficiente y responsable,
para limpiar hogar,
escaleras, planchar,
hosteleria, fregar platos
en fin de semana. Con
muy buenas referencias.
Razón: 667370005.
-------------------------------------
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.
T elèfons:973983167-
690921832.
-------------------------------------
SE OFRECE señora seria y
responsable, además muy
cariñosa, para cuidar
gente mayor, matrimonios
solos. Mañanas o tardes.
Horario a a convenir.
Buenas referencias.
Precio económico. Razón:
665644343-625688577.
-------------------------------------

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

PROFESSORA nativa
dóna classes d�anglès,
per particulars o grups.
Tel: 650422582.
-------------------------------------
SE DAN clases particulares
de clarinete a todos los
niveles. Razón: 693584579.
-------------------------------------

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 de
Balaguer. Raó: 676803205.
-------------------------------------
VENC taules i cadires de
menjador. Tel: 973420029.
-------------------------------------
CADELLS DE pastor
alemà, golden i yorkshire.
S�entreguen vacunats,
desparasitats, cartilla ve-
terinària i possibilitat de
pedigri. Nucli zoològic
L2500100. Raó telèfon:
651034525.
-------------------------------------

MOTOR
-------------------------------------
ES VEN Peugeot 206 HDI
comercial. Any 2002. Eco-
nòmic. 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 443320
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 5 de juliol a les 8 de la tarda del 12 de juliol SALA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 12 de juliol a les 8 de la tarda del 19 de juliol CLAVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 19 de juliol a les 8 de la tarda del 26 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.

OPORTUNITAT
ES VEN
Peugeot 206 HDI

comercial. Any 2002.
Econòmic.

Raó: 973447705
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