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Amb el suport de

Què en penseu?
Josep Ma Simon i Auberni
------------------------------------------

 Dissabte passat, al 
migdia, un cotxe que 
havia envaït el parc que 
hi ha al costat de  l’es-
tació d’autobusos, men-
tre maniobrava dins 
d’aquesta zona, va estar 
a punt d’atropellar un 
infant que  jugava al re-
dós del castell. Allò que 
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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. 

que els cotxes estacionin 
en aquesta plaça, per què 
no es posen unes tanques 
que protegeixin els me-
nuts que juguen en el seu 
espai? Serà la solució el 
nou pàrquing situat justa 
l’altra banda de carrer? Ho 
dubto. I, tant de bo, que 
no hàgim de lamentar-hi 
fets més greus. Q de qua-
litat,  N de negligència o 
I d’irresponsabilitat? Vet 
aquí la qüestió...

PORTADA
Monestir de les
Franqueses

més em va sobtar va ser 
l’actitud del conductor, 
gosaria a dir infractor, en 
ser interpel·lat per la seva 
inapropiada conducta. És 
evident que la llei del més 
fort sempre impera i, en 
aquest cas, qui conduïa 
el vehicle no va resultar 
un cas excepcional. Fa 
dies que vaig alertar del 
perill d’aquesta aparca-
ment habilitat els dies de 
mercat pel nostre Ajunta-
ment. Si és tan necessari 

 Estem vivint una situació força complicada. L’economia 
productiva desapareix, la nòmina pública es desestabilitza. 
Es fa cada vegada més evident la importància de les 
pensions per a sostenir els pressupostos familiars. No 
s’arriba per pagar les hipoteques i es compten per milers 
els desnonaments. Tothom que viu o ha viscut del seu 
treball, se’n sent afectat, sigui quin sigui el nivell de la 
seva ocupació. Fins i tot els que havien aconseguit un cert 
patrimoni, ara pateixen el cost de mantenir-lo. Ha baixat 
el poder adquisitiu i cada vegada els rètols «es ven o es 
lloga» apareixen en els carrers més comercials. 
 No s’havia vist una situació tan complicada des de 
la ja llunyana postguerra. L’alta política es cobreix de 
glòria promovent una economia de l’austeritat que porta 
a la misèria. La Unió Europea, que havia generat tantes 
expectatives positives, no té un Pla Marshall per a reactivar 
l’economia, especialment la dels països del sud del 
continent. La gent ja ha comprès que hem viscut —o ens 
han fet viure— per damunt de les nostres possibilitats.  
 Sembla no existir un líder capaç de fer-nos treballar 
per un nou somni, potser perquè el somni era l’Europa que 
ara exigeix que ens cenyim encara més el cinturó. Sembla 
ser que ho hem de fer per a ser més competitius davant 
d’economies emergents, que es fonamenten en un model 
empresarial per al que no compten les reivindicacions 
laborals conquerides pels nostres avantpassats. Així li va 
a la classe política, que ha caigut en un gran descrèdit.
 De casos de corrupció, sempre n’hi haurà, un aquí, un 
altre allà. Però les darreres noticies parlen d’una corrupció 
institucionalitzada i no es veu que s’hagi actuat amb la 
contundència que mereix el descobriment. I és que no hi 
ha un pam de net! 

No hi ha un pam de net!

>>BALAGUER
Balaguer inaugura el Centre 
d’Interpretació de l’Or

Fira Q 2013 tanca portes amb 
milers de vistants
----------------------------------------- ----
>>COMARCA
Montgai celebra amb èxit una 
nova edició de  la Fira del Sabó

Més de 70 campaners a la 
Trobada de Campaners d’Os de 
Balaguer
----------------------------------------------
>>CULTURA
Alumnes de la Sentiu reinter-
preten la llegenda de Sant Jordi 

El Consell participa a la Fira 
internacional de Turisme (FITC)
----------------------------------------------
>>ESPORTS
El Balaguer perd la categoria 
després de perdre amb l’Europa

El Cristec empata a sis gols 
amb el Salou en un emocionant 
partit
----------------------------------------------
>>OCI
El Museu acull l’exposició de 
playmobils «Playstories»
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El Conseller Homs inaugura el Centre 
d’Interpretació de l’Or del Segre

 E l  c o n s e l l e r  d e  l a 
Presidència,  Francesc 
Homs, va inaugurar el 
passat divendres el Centre 
d’Interpretació de l’Or del 
Segre a Balaguer. L’espai, 
ubicat en l’edifici annex al 
Molí de l’Esquerrà, va més 

transformar-lo en un busca-
dor d’aquest metall preciós, 
l’explotació del qual, en el 
cas del Segre, està docu-
mentada des d’època ro-
mana. A l’entrada al centre 
s’ha reproduït una bultra o 
bosc de ribera, on a través 
de diversos plafons s’expli-
ca al visitant la història del 
l’extracció d’or al Segre, 
des d’època romana fins als 
segles XVI i XVII.
 A continuació, es passa a 
la sala principal, distribuïda 
en dos espais, per als més 
petits i el públic en general, 
en els quals hi ha un sa-
fareig on el visitant podrà 
experimentar. El centre els 
hi facilitarà un àbac i un 
petit sac amb arena aurífera 
del Segre, on es garanteix 
un contingut mínim de 50 
mil·ligrams d’or. 

enllà del recorregut per 
la història de l’explotació 
de l’or al riu Segre, tot 
convidant al visitant a entrar 
al riu i a posar-se en la pell 
dels buscadors d’or.
 L’espai ha estat dissenyat 
per embolcallar el visitant i 

Centre d’Interpretació de l’Or del Segre

Centre d’Interpretació de l’Or del Segre

 La restauració de 
la coberta i  façanes 
del monestir de Santa 
Maria de les Franqueses 
afronta la recta final, 
segons van explicar 
el passat dimarts els 
responsables de l’obra. 
S’ha de recordar que 
la  rehabi l i tac ió  del 
monument s’emmarca 
d i n s  d e l  p r o g r a m a 
Romànic Obert (2008-
2013),  promogut pel 
Departament de Cultura 
i l’Obra Social ”La Caixa” 
i que ha comptat amb un 

pressupost de 400.000 
euros.
 Després de diversos 
m e s o s  d ’ o b r e s ,  e l s 
treballs han permès la 
restauració de la coberta, 
substituint la teulada 
existent per lloses de 
pedra arenosa marró 
del Solsonès, així com la 
cornisa i les mènsules.  
 Segons va indicar 
l ’a rqui tecte ,  Antoni 
M a c i à ,  a q u e s t a 
intervenció perseguia 
a t u r a r  l ’ a v a n ç a d a 
degradació del temple, 
molt malmès tant en 
la zona de la teulada 
com les parts baixes, 
a fec tades  per  dues 
r iuades.  També s’ha 
actuat en les façanes 
amb la substitució de 
carreus i la col·locació 
de pedra arenosa.

Restauren la coberta i les
façanes del Monestir
cistercenc de les Franqueses

Santa Maria de les Franqueses

Amb un pressupost de 
400.000 euros,
promogut per La
Caixa i el Departament 
de Cultura 
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Balaguer tanca la Fira Q 2013, amb 
milers de visitants durant els dos dies

 S a t i s f a c c i ó  e n t r e 
expositors i organitzadors 
de Fira Q de Balaguer per la 
bona acollida que ha tingut 
el certamen entre el públic. 
Malgrat que el temps no 
ha acompanyat, han estat 
milers les persones que 
han passejat pel recinte 
firal i han gaudit i degustat 
els productes que oferien 
els prop de 150 expositors 
d’aquesta edició.
 El delegat del Govern 
a Lleida, Ramon Farré, 
va estar l’encarregat de 
clausurar Fira Q, després 
de  dos  in tensos  d ies 
en  e ls  qua ls  fo rners , 
comerciants, productors 
d’oli, mel, vi o embotits, 
restaurants, bars i entitats 
van poder demostrar al 
públic la qualitat dels seus 
productes. En aquest sentit, 
l ’a lcalde de Balaguer, Fira Q

El pavelló de l’alimentació i els diferents tallers
gastronòmics entre les preferències dels visitants 
que han gaudit de la fira durant el cap de setmana

Josep Maria Roigé, va 
indicar que aquest és el 
“camí a seguir”. “Després 
de dos anys, hem constatat 
que la nostra referència ha 
de ser la Q de qualitat, ja 
que aquí tenim espai per 
créixer, tenim recorregut”, 
va afegir. Així doncs, la 
previsió de l’ajuntament 
és  seguir  ampl iant  e l 
certamen donant cabuda 
a altres sectors. “El turisme 
o els serveis a les persones 
també tenen qualitat, amb 
la qual cosa en properes 
edicions podrien estar 

presents a la f ira”,  va 
avançar Roigé.
 Fira Q de Balaguer va 
tancar les portes després 
de dos dies d’ intensa 
activitat, en els quals es 
van fer demostracions 
de cuina i còctels, tastos 
d’oli i de vi, el concurs 
i la jornada tècnica de 
la mel, una desfilada de 
les botigues presents a la 
fira, tallers de cuina per 
als nens, una trobada de 
puntaires amb més de 300 
participants, entre altres 
activitats festives.

Fira Q
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L’Obra Social “la Caixa” destina 14.700 
euros al projecte Àgape

 L’Obra Social «la Caixa» 
a Lleida reafirma el seu 
compromís a la comarca 
de la Noguera pel Projecte 
Àgape, Aliments Solidaris 
de la Noguera. El passat 30 
d’abril es van fer públics 
els resultats del balanç del 
2012.
 L’Obra Social «la Caixa» 
ha destinat 14.700 euros 
al Consell Comarcal de 
la Noguera pel Projecte 
Àgape.
 El Projecte Àgape és 
possible gràcies a la coope-
ració i participació de Càri-
tas, Creu Roja, l’Ajuntament 
de Balaguer, el Consell 
Comarcal de la Noguera i 
l’Obra Social «la Caixa»

 

Local del projecte Àgape a Balaguer

Festa del comerç just i la banca ètica a 
la Plaça del Mercadal, l’11 de maig
 El proper dissabte 11 
de maig, la Plaça del Mer-
cadal de Balaguer, acollirà 
una nova edició de la Festa 
del comerç just i la banca 
ètica des de les 5 de la 
tarda i fins a les 11 de la 
nit.
 Durant tota la tarda, 
hi haurà un mercat just i 
d’intercanvi amb un espai 
de jocs i manualitats.
 A partir de les 5 es farà 
Ioga per a nens, seguit 
d’una xocolatada ecolò-
gica i de comerç just, i a 
partir de les 6 de la tarda, 
al Casal Lapallavacara es 
farà un bingo solidari amb 
una part de la recaptació 
pel projecte Cultiva’t.

El projecte Àgape compta amb la col·laboració
d’institucions i administracions de la comarca

Festa del comerç just al Mercadal

 Durant tota la tarda, 
Lapallavacara acollirà di-
ferents actuacions, musi-
cals, de dansa i màgia, i 

la festa s’acabarà amb un 
sopar solidàri amb l’actu-
ació de Kumasa Jamm i el 
seu grup.

 El 30 d’abril les en-
titats organitzadores 
del Projecte Àgape, Ali-
ments Solidaris de la 
Noguera, han fet públics 
els resultats del balanç 
del 2012.  
 Com a dada principal 
han destacat l’augment 
d e  l e s  s o l · l i c i t u d s 
aprovades ja que de les 
325 del 2010 han passat 
a les 510 del 2012, amb 
un increment molt fort 
de famílies formades 
p e r  d o s  m e m b r e s 
o  m o n o p a r e n t a l s  i 
l ’ e s t a b i l i t z a c i ó  d e l 

n o m b r e  d ’ a l t r e s 
tipologies familiars.
 També han constatat 
que ha augmentat la 
demanda d’aliments de 
la població autòctona, 
que ha arribat al 50 % 
el 2012. En total s’han 
emès 1.577 vals, i s’han 
lliurat un total de 87.000 
kg d’aliments.
 Aquests al iments 
provenen de la Unió 
E u r o p e a ,  d e l  B a n c 
d’Aliments de Lleida, de 
donacions d’empreses, 
supermercats i botigues 
d ’a l imentació  de  la 
comarca, de persones 
anònimes, d’entitats 
i  associacions de la 
comarca,  dels  Gran 
Recapte  d ’Al iments 
de Nadal i primavera, i 
del Nadal Solidari a les 
Escoles de Càritas.

Presenten els resultats del 
projecte Àgape, Aliments
solidaris durant l’any 2012

Programa Àgape

El 50 per cent de la 
demanda d’aliments 
prové de població 
autòctona, durant 
l’any 2012
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Una setantena de campaners participen a 
la Trobada de Campaners d’Os de Balaguer

 Una setantena de 
persones de vàries co-
marques van participar  
en la tercera jornada 
tècnica de turisme rural 
organitzada per l’Ajun-
tament de Les Avella-
nes i Santa Linya i el 
Departament d’Agricul-

tura,  durant la qual es 
va parlar de la venda de 
proximitat de produc-
tes agroalimentaris, de 
l’oferta d’allotjament 
rural amb productes i 
activitats complementà-
ries, entre d’altres temes 
d’interès.

Les Avellanes ha acollit la III 
Jornada de Turisme Rural

Les Jornades es van fer a Les Avellanes

Trobada de Campaners

 La pluja no va poder 
impedir que una setantena 
de campaners d’arreu de 
Catalunya, Burgos, València 
i Cantàbria, mostressin les 
seves habilitats durant la 
XXVI Trobada de Campa-
ners d’Os de Balaguer, ce-
lebrada el passat diumenge 
28 d’abril.
 Els assistents van poder 
escoltar uns 200 tocs des 
del campanar de l’església 
de Sant Martí.
 El més gran de tots, 
Joan Tarragona de Montgai, 
que amb els seus 90 anys va 
animar-se a tocar des de la 
plaça de la Font.
 La Trobada i la Fira de la 
Campana van clausurar-se 
amb un dinar de germanor 
amb més de 600 comensals, 
que van retre homenatge a 
Joan Tarragona.

Els participants van fer més de 200 repics diferents 
des del campanar de l’església de Sant Martí, d’Os 
de Balaguer, durant el passat 28 d’abril
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 El  passat  d ia  28 
d’abril es va celebrar 
la tradicional  trobada 
dels fills, descendents 
i  amics de Tragó de 
Noguera que, des de que 
va desaparèixer el poble 
per la construcció de la 
presa de Santa Anna ara 
fa 51 anys, es reuneixen 
anualment per aquestes 
dates coincidint amb el 
dia de la festa major del 
poble.
 Aquest any però, 
la trobada no es va 
poder fer al terme de 
Tragó com marca la 
tradició, per estar els 
accessos impracticables 
a causa de la pluja, per 
tant alguns dels actes 

previstos es van haver de 
suspendre i altres  es van 
poder fer a la població de 
Gerb.
 Malgrat  la  p luja , 
més de 300 persones 
entre fills, descendents 
i amics de Tragó van 
poder gaudir de la diada 
on no hi va faltar una 
missa presidida per 
la imatge de la Mare 
de Déu del Castell de 
Tragó, un dinar popular, 
un homenatge als fills de 
Tragó majors de 90 anys, 
i ball de Festa Major. La 
trobada va comptar amb 
la presencia de diverses 
a u t o r i t a t s  l o c a l s , 
comarcals i provincials.
 L’Associació «Amics 
de Tragó de Noguera», 
o r g a n i t z a d o r a  d e 
la trobada, agraeix a 
l’Ajuntament de Gerb 
la seva col·laboració 
e n  c e d i r  l e s  s e v e s 
instal·lacions per poder 
dur a terme aquesta 
trobada.

Els fills i descendents de
Tragó de Noguera van celebrar 
la seva trobada 

Trobada dels fills de Tragó

La pluja va deixar 
impracticables els
accesos i la Festa es 
va celebrar a la
localitat de Gerb

Butsènit acollirà la I Fira de la Cervesa 
artesana catalana el 25 de maig

 Butsènit d’Urgell acollirà la primera 
Fira de la Cervesa Artesana Catalana 
el proper dissabte 25 de maig. Una fira 
pionera a la demarcació de Lleida or-
ganitzada per l’Ajuntament de Montgai 
juntament amb el bar Lo Disbarat de la 
localitat i amb la col·laboració de La 
Vella Caranava i Comercial Gràfic.
 El programa arrencarà a les 11 del 
matí amb la presència d’una desena 
d’expositors de cervesa artesana vin-
guts d’arreu de Catalunya. La jornada, 
tindrà lloc al pavelló poliesportiu, in-
clourà xerrades i demostracions. 

Cartell de la I Fira de la Cervesa

Acord del Voluntariat per la Llengua i 
el Centre d’Observació de l’Univers
 El Centre de Normalit-
zació Lingüística de Lleida 
ha signat un acord amb 
el Consell Comarcal de la 
Noguera perquè totes les 
persones participants al 
programa Voluntariat per 
la llengua d’arreu de Cata-
lunya puguin gaudir d’un 
descompte en l’entrada 
al Centre d’Observació de 
l’Univers (COU).
 El  COU és un gran 
multiespai lúdic per a la 
divulgació de l’astronomia 
i la geologia a Catalunya, 
i està situat a la serra 
del  Montsec (Àger,  la 
Noguera) .  El  Montsec 
ha rebut recentment la 
certificació de Destinació 

Organitzada per l’Ajuntament de 
Montgai i el Bar Lo Disbarat, és
pionera a la demarcació de Lleida

COU

Turística i Reserva Starlight. 
Aquestes destinacions 
són espais visitables amb 
bones condicions per a la 
contemplació dels estels, 

gràcies a la seva protecció 
de la contaminació lumínica 
resulten aptes per acollir 
iniciatives turístiques de 
l’observació del cel.
 

C O M A R C A
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Montgai va celebrar la V “Net, Fira del 
sabó” amb centenars de visitants

 Tot i que la cinquena 
edició de la fira d’artesa-
nia ‘Net, Fira del Sabó’ 
de Montgai es va veure 
afectada per la pluja, es 
va celebrar amb tota nor-
malitat. L’alcalde, Jaume 
Gilabert, va destacar que 
«Montgai s’està conso-
lidant com un punt de 
referència pel que fa el 

món saboner així que, més 
enllà de la fira pròpiament 
dita, el nostre objectiu és 

Fira del sabó a Montgai

posar en valor la tradició 
de fer sabó artesà a casa 
i ho estem aconseguint, 
de fet ja ja podem dir que 
som referència a nivell de 
l’Estat espanyol».
 L’a lcalde també ha 
dit que «amb la creació 
d’aquesta fira, a Montgai 
estem generant noves 
oportunitats de treball 
ja que el món del sabó 
té moltes possibilitats i 
pot ser una bona sortida 
per  t i rar  endavant  un 
projecte empresarial en 
els temps actuals de crisi 
econòmica». 

Fira del sabó a Montgai

Malgrat la pluja que va 
caure durant tot el cap 
de setmana, els visitants 
no es van voler perdre 
l’oportunitat de la Fira

 La vicepresidenta 
del Govern, Joana Or-
tega; l’alcalde de Mont-
gai, Jaume Gilabert, i 
els regidors de Butsènit 
d’Urgell, Jaume Esteve 
i  Isabel Planas, van 
inaugurar la nova pota-
bilitzadora de Butsènit 
d’Urgell.
 Segons ha explicat 
un portaveu de l’empresa 
Mothe Ingenieros SL, 
J u l i o  C i m a d e v i l l a , 
«l’actuació ha consistit 
en impermeabil i tzar 

i  m i l l o r a r  e l s  t r e s 
e m b a s s a m e n t s  j a 
existents, construir una 
Estació de Tractament 
d’Aigua Potable (ETAP) 
i construir un dipòsit 
d e  r e s e r v a  d ’ a i g u a 
potable de 500 metres 
cúbics per subministrar 
directament als veïns de 
la localitat. 
 La potabilitzadora es 
va construir el 2011 i va 
costar 400.000 euros, que 
va finançar el PUOSC de 
la Generalitat.

La vicepresidenta Joana
Ortega va inaugurar la nova 
potabilitzadora de Butsènit

Nova potabilitzadora de Butsènit
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 Montgai ha presentat 
el projecte de l’obrador 
de sabó que es cons-
truirà a la població el 
proper mes de setembre 
amb l’objectiu de man-
comunar serveis entre 
els artesans i garantir el 
registre sanitari dels sa-
bons d’ús cosmètic per 
poder-los comercialitzar 
més enllà de les fires 
artesanals. El coordina-
dor de l’obrador, David 
López, ha explicat que 
«quan aquest projecte 
sigui una realitat ens 

convertirem en pioners 
en la integració conjunta 
d’un mateix producte de 
diversos artesans dins 
un únic espai professi-
onal». López també ha 
destacat que «hem donat 
a conèixer el projecte a 
la delegació del govern 
a Madrid i s’han mostrat 
molt interessats ja que fa 
molt de temps que treba-
llen perquè els artesans 
saboners estiguin regu-
lats i puguin registrar les 
fórmules dels sabons, 
així que una vegada en 
funcionament, el projec-
te es podria exportar a la 
resta d’Espanya».
 El futur obrador de 
Montgai,  es construirà a 
l’actual consultori mèdic 
el proper mes de setem-
bre.

Montgai tindrà el seu obrador 
de sabó a partir del setembre 
a l’actual consultori mèdic

Presentació del projecte

L’obrador té l’objectiu 
de mancomunar
serveis entre els
artesans i garantir-ne 
el registre sanitari

Plantada del Xop a Vallfogona

Els alumnes de la Sentiu recreen la
llegenda de Sant Jordi en un llibre
 Els alumnes de primària 
del CEIP «Mare de Déu de 
la Guardiola» de la Sentiu 
de Sió, amb motiu de la 
celebració de la diada de 
Sant Jordi, van lliurar a 
l’Ajuntament del poble un 
exemplar del llibre del que 
en són tots protagonistes i 
autors, tant de textos com 
d’il·lustracions, i en el qual 
amb gran imaginació recre-
en la llegenda de Sant Jordi 
adaptada a la llegenda local 
de la serp que dóna nom al 
poble. Alumnes de La Sentiu

Vallfogona celebra la seva Festa Major 
del Roser i plantada del Xop

 La Festa Major de Maig 
de Vallfogona de Balaguer 
començarà el divendres 10 
de maig amb la tradicional 
Plantada del Xop, a les 12 
de la nit davant les escoles, 
amb l’acompanyament de 
Bèsties Feréstegues i Dia-
bles de Balaguer. A la 1 de 
la matinada, concert jove 
amb el grup Tremendos, i 
per acabar i fins que surti 
el sol LIVE session amb Dj 
Ben.
 El dissabte dia 11 hi hau-
rà inflables pels més petits, 

Aquest cap de setmana, del 10 al 12 de maig, amb 
diferents actes lúdics, culturals i esportius

durant tot el dia a la plaça 
16 jutges. A les 8 del vespre i 
a les 12 de la nit, l’orquestra 
La Metropol amenitzarà les 
dues sessions de Ball, tant 
per joves com per adults. 
A partir de les 3 de la mati-
nada i fins que surti el sol, 
sessió de Dj Galaxy.
 El diumenge dia 12 a 1/4 
de 2 del migdia, ballada dels 
gegants i capgrossos de 
Vallfogona, acompanyats 
del Grallers de Balaguer, i a 
les 2, ballada de sardanes 
a la plaça del Roser amb la 
Cobla 11 de setembre.
 I per acabar, a les 7 de 
la tarda fi de festa amb una 
sessió llarga de ball amb 
l’orquestra Paris La Nuit.
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El Consell Comarcal assisteix al Saló 
Internacional de Turisme de Catalunya

 U n  a n y  m é s ,  e l 
Consell Comarcal de la 
Noguera ha assistit al Saló 
Internacional de Turisme 
de Catalunya (SITC), que 
ha tingut lloc del 19 al 21 
d’abril a Barcelona. El SITC 
és la mostra turística de 
referència a Catalunya. 
 En el marc de la fira 
es va donar a conèixer als 
mitjans de comunicació i 
al públic assistent la recent 
certificació del Montsec 
com a Destinació Turística 
i Reserva Starlight que 
atorga la Fundació Starlight 
emparada per la UNESCO i 
la Unió Mundial del Turisme. 
La certificació inclou un 
total de 24 municipis tant de 
la Noguera com del Pallars 
Jussà i acredita la zona 
com un dels millors llocs 
del món per contemplar el 
cel.

Montsec

Es va donar a conèixer la recent certificació del 
Montsec com a Destinació Turística i Reserva
Starlight, atorgada per la UNESCO i la UMT

 L a  c e r t i f i c a c i ó  d e 
DESTINACIÓ TURÍSTICA 
S TA R L I G H T  s ’ a t o r g a 
a  t e r r i t o r i s  q u e  f a n 
d e  l ’ a s t r o n o m i a  i  l a 
contemplació del firmament 
una nova forma de turisme 
d e l  c o n e i x e m e n t  o 
astroturisme, en definitiva, 
que aprofiten la ciència per 
fer producte turístic.   
 El Montsec ha rebut un 
reconeixement de nivell 
mundial que, si el sector 
privat i empresarial sap 
aprofitar, pot posicionar 
la zona com un referent 

del turisme. En aquests 
moments, a banda del 
Montsec, hi ha cinc llocs 
al món certificats com 
a Destinació Turíst ica 
Starlight: l’illa de la Palma, 
la Reserva de Biosfera de 
La Rioja, Granadilla de 
Abona (Tenerife), Alqueva 
( Po r t u g a l )  i  C o s t i e r a 
(Itàlia).
 A més del certificat 
com a Destinació Turística 
Starlight, la Fundació va 
atorgar també la distinció 
de Reserva Starlight a 11 
municipis del Montsec.

El Consell al SITC
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 Aquest llibre recull 
més de 500 jocs lingüístics 
i embarbussaments, és 
una font inexhaurible de 
diversió i un bon repte 
per a la pronúncia i la 
memòria. Pares, mestres, 
l o g o p e d e s ,  g r a n s  i 
menuts hi trobaran una 
eina i un passatemps. Els 
jocs estan ordenats per 
lletres i sons i es poden 
localitzar per paraules 
clau.
 E l  r e p e r t o r i  n o 
s’acaba amb els jocs més 
coneguts, com ara “setze 
jutges d’un jutjat mengen 
fetge d’un penjat” o “una 
polla xica, pica, pellarica, 
camatorta i becarica…”, 
també recull “l’enze fa 
gatzara sota l’atzavara” 
o “un rus té un ris ros 
i s’està al ras sense fer 
res” i tants d’altres. 

La néta d’Adam
Autor: Patrícia Gabancho
Gènere: Novel·la

 L’any 2010, poques 
setmanes abans del 
M u n d i a l  d e  Fu t b o l , 
Angélica, de cinquanta 
anys, divorciada i mare 
d’un fill adolescent, viatja 
de Barcelona a Buenos 
Aires,  la  seva ciutat 
natal, perquè ha mort 
la mare. En el procés de 
buidar el pis familiar, la 
dona inicia una barreja 
d’indagació i memòria 
per recuperar la figura 
de la Bela, que ha quedat 
desdibuixada després de 
tants anys d’absència. 
La néta d’Adam conté 
un indubtable rerefons 
autobiogràfic i la història 
de la nissaga familiar 
s ’ e n t r e l l a ç a  a m b  l a 
d e  l ’ A r g e n t i n a  m é s 
combativa: la guerra de 
les Malvines, el peronisme 
i els parlaments d’Eva, 
els bombardejos i  el 
“corralito”.

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

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

El llibre dels embarbussaments 
i altres jocs de paraules
Autor: Ignasi Clarà

 L’Ariadna passa les 
tardes amb l’avi Quel, 
que té una bola del món 
molt grossa. L’Ariadna la 
fa girar, i de tant en tant 
n’assenyala un punt amb 
el dit. Quan el nom els 
agrada, passa una cosa 
extraordinària: ella i l’avi 
fan un viatge fabulós! 
D’aquesta manera visiten 
l locs fantàstics, com 
ara Piripiri, Oondooroo 
o  K a r a g a n d a .  I , 
misteriosament, cada 
v e g a d a  q u e  t o r n e n 
d’un dels seus viatges, 
l’Ariadna rep un regal 
de l’àvia, que viu en un 
altre país: un llibre que 
també la porta a uns 
altres móns.
En Pep Molist ha ideat 
una gran història des 
de la relació senzilla i 
afectuosa entre un avi i 
una néta. 

El dit d’Ariadna
Autor: Pep Molist
Gènere: Per a infants

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

Indesinenter
No té prou calat el bram de les masses.
La massa és el no res moltes vegades,
és un crit difús només, 
de passions que s’apaivaguen, 
les unes pel pas del temps,
les altres amb amenaces. Cal tenir 
les coses clares, preparar-les 
amb esment, perquè tot el que hi ha fet, 
no sigui foc d’encenalls, miratges 
i flamarades que s’acaben dissolent.
Si són de fiar les dades, el futur tindrà 
bon vent. Quines coses doncs cal fer 
per accelerar el viatge? Follets 
entremaliats i sempre hostils, roseguen 
les arrels ja mil·lenàries, del fet egregi 
i clar que ens fa país. Tres-cents anys 
són suficients per deixar de creure 
en pactes. És a dir: De les pedres 
més nostrades en fem pa com sempre 
hem fet, enfront de les garrotades,
canonades i decrets, que el temps 
ha fet evidents. Encetem un nou camí? 
Això sí. Perseverem.



13<<



14 >> E S P O R T S

Golejadors del 
C.F. Balaguer

Classificació
Tercera Divisió

1. Olot ...........................78
2. Cornellà ....................75
3. Europa ......................72
4. Manlleu ....................62
5.Figueres ....................58
6. Terrassa ....................51
7. Rapitenca .................51
8. Pobla Mafumet .......49
9. Gavà ..........................47
10. Gramenet ...............46
11. Castelldefels ..........45
12. Rubí ........................44
13. Santboià .................40
14. Palamós .................40
15. Vilafranca ...............39
16. Vilassar ..................38
17. Montanyesa ...........36
18. Júpiter ....................34
19. Vic ...........................33
20. Balaguer ............... 24

1. Adrià de Mesa 10
2. Iban Parra ....... 9
3. Sergi Galceran 8
4. Xavi Gracia...... 1
5. Jerson Bosch . 1
6. A. Martínez ..... 1
7. Roger Giribet .. 1
8. Lluís Molins .... 1

 El Balaguer ha 
perdut els dos par-
tits de la quinzena, 
amb dues derrotes 
que li han significat 
el descens mate-
màtic a la Primera 
Catalana, després 
de nou temporades 
a la Tercera Divisió.
 Ara li  queden 
dos partits intras-
cendents per acabar 
la temporada, en els 
que Tenorio seguirà 
comptant amb els 
joves jugadors del 
planter per dispu-
tar-los. L’equip es 
despedeix de l’afició 
aquest dissabte.

El Balaguer perd la categoria i la propera 
temporada estarà a Primera Catalana

L’equip ha perdut els dos 
partits d’aquesta setmana 
davant l’Europa a casa 
i a la Devesa davant la 
Rapitenca

01/05/2013

BALAGUER 0
EUROPA 4

 El passat 1 de maig, el 
Balaguer va fer bons els 
pronòstics del descens a 
Primera Catalana, després 
de perdre per 0-4 davant 
l’Europa, en un partit mar-
cat per un gol en pròpia 
porta al minut 3 de partit, 

de cara al proper play-off 
d’ascens a la segona B.
 L a  n o t a  p o s i t i v a 
d’aquest final de lliga del 
C.F. Balaguer és el debut 
de diversos joves juga-
dors del juvenil i del filial, 
que han de ser la base de 
l’equip dels propers anys.
 El passat dissabte a 
Sant Carles de la Ràpita 
jugaven a l’onze inicial 
fins a 10 jugadors locals, 
amb la presència del por-
ter Julià,  els defenses 
Joan Martínez, Yeray, Jor-
dana i Sergi Planes, els 
centrecampistes Pau, Isa-
ac i Ignasi Solanes i Marc 
Sanchez, i  el  davanter 
Parra.
 A la banqueta Sergi 
Galceran, Lluís Molins, 
Albert Badia i Andreu Mar-

i  la expulsió de Roger 
Giribet al minut 42 de la 
primera part. 
 Aquest dos fets que 
feien impossible la reac-
ció local davant d’un gran 
equip que es jugava la 
segona plaça de la taula, 

Isaac, un dels més lluitadors de l’equip

04/05/2013

RAPITENCA 5
BALAGUER 2

Sergi Planes ha debutat en els darrers partits

Propers encontres

11/05/2013 --  17 h.
Camp Municipal

de Balaguer

Balaguer |Vilassar
-------------------------------------

19/05/2013  --  12 h.
Camp Municipal de 

Rubí
Rubí |Balaguer

tínez, tots ells sorgits del 
planter balaguerí. 
 A q u e s t  d i s s a b t e , 
l’equip  s’acomiadarà de 
l’afició en el seu partit da-
vant el Vilassar, i acabarà 
la temporada fora de casa 
contra el Rubí.

Isaac Solanes
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El CFS Cristec Balaguer empata a 6 gols
davant el Salou en un emocionant partit

 Emocionant partit el 
viscut el passat dissabte el 
Poliesportiu de Balaguer 
entre dos equips de la zona 
mitja de la classificació 
que, amb la salvació ja 
assegurada i sense opcions 
per optar a les posicions 
capdavanteres, van oferir 
un joc vertical i agressiu en 
un partit ple d’alternatives 
en el marcador.
 Els balaguerins van ser 
qui primer van entrar en 
el partit i gràcies als gols 
de Valero, Chus i Tarroja 
posaven l’equip entrenat 
per Jaume Canal per davant 
al marcador. L’expulsió 
de Víctor en el minut 16 i 
certa relaxació dels locals 
van propiciar que el Salou 
retallés distàncies i s’arribes 
al descans amb 3 a 1.
 L’inici de la segona part Balaguer Cristec

El proper cap de setmana, els homes que entrena 
Jaume Canal visitaran la pista del líder, el Pallejà, 
que no ha perdut cap partit en tota la temporada

va marcar el que seria la 
tònica de la mateixa, una 
alternativa de gols d’un i 
altre que deixaven veure 
que tots dos volien la 
victòria. Ros feia el 3 a 2 
en el 24 i Valero tornava a 
marcar pel Balaguer en el 
25. Tres gols consecutius 
del Salou el situaven per 
davant en el marcador per 
primer cop en el partit en el 
minut 31 i donaven encara 
més emoció al final del 
partit. León posava de nou 
les taules en el marcador 

al  culminar un precís 
contracop conduït per Raul, 
però  de nou els visitants es 
posaven per davant en un 
error de la defensa local. 
L’empat definitiu el marcaria 
Tarroja d’un fort tir des de 12 
metres que entrava en la 
porteria després de tocar el 
pal.
 La propera setmana el 
Cristec es desplaça a Pallejà 
per jugar contra el lider 
invicte de la categoria en 
un partit que es presumeix 
molt complicat.

Balaguer Cristec
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 La població de Mont-
gai va acollir el passat 
28 d’abril la tercera edi-
ció de la cursa i camina-
da de la fira del Sabó, 
activitats esportives en 
les quals hi van partici-
par 22 corredors i una 
seixantena de perso-

nes, respectivament. 
Pel que fa a la cursa, els 
guanyadors van ser Xa-
vier Pampols i Sandra 
Riba en la categoria ge-
neral, Pol Fernández en 
la categoria de juniors 
i Santi Pampols en la 
categoria de Sèniors.

Xavier Pampols i Sandra Riba 
guanyen la Cursa del Sabó

Cursa del Sabó

Els piragüistes balaguerins van
escalant posicions en la classificació

Palistes balaguerins

 La 3a prova del Progra-
ma 2020 de piragüisme es 
disputà el passat dissabte 
20 d’abril novament a Ba-
nyoles. 
 En categoria benjamí 
Anna Escolà  i  Fàt ima 
M o u t a r a b i  f o r e n  8 a  i 
10a mentre que l’Albert 
Marcel ino  ar r ibà  14è . 
En aleví Roger Barbosa 
arribà en 17a posició. En 
infantil B Júlia Ripoll fou 
3a i Sara Escolà 4a. Entre 
els nois, Albert Daura i 
Oriol Barbosa foren 10è 
i  11è  respect ivament . 
Per equips l’APB assolí 
novament la 6a posició. 
Els palistes balaguerins 
van escalant posicions en 
la classificació individual 
tot i que encara queda 
molt treball per arribar als 
llocs capdavanters.  

Bons resultats dels palistes balaguerins en la
Tercera Prova del Programa 2020 que va celebrar-se 
a Banyoles el passat 20 d’abril

L’Estel recull el xec de més de 700
euros del jogging solidari de Balaguer
 L’Associació Estel de 
Balaguer va recollir de 
mans del regidor d’Es-
ports, Guifré Ricart, el xec 
amb els diners del jogging 
solidari celebrat el passat 
24 de febrer, coincidint 
amb la Mitja Marató de 
Balaguer. En total, l’Ajun-
tament li ha entregat més 

Lliurament del xec a l’Estel

Es va celebrar per primera vegada, la passada Mitja 
marató, amb més de dos-cents participants

de 700 euros per tal que 
l’entitat els destini als 
seus projectes. Cal recor-
dar que aquest ha estat el 
primer any que s’ha ins-

taurat, juntament amb la 
Mitja Marató i la cursa de 
10 kilòmetres, una prova 
solidària per recaptar fons 
per una entitat social de 
Balaguer. 
 Cada corredor inscrit 
en el jogging va pagar 
tres euros. Es tracta d’una 
modalitat que permet cór-
rer a un ritme més suau, 
la qual cosa implica que 
qualsevol persona,  pugui 
prendre part en aquesta 
jornada atlètica.
 E l  p r e s i d e n t  d e 
l’Associació Estel, Carles 
Profitós, i representats del 
Club Esportiu van recollir 
el xec de mans del regidor 
d’esports.
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Melcior Mauri participarà amb el dorsal 
núm. 1 a la cicloturista Montsec-Montsec

 M e l c i o r  M a u r i 
participarà com a convidat 
per l’organització en un 
dels recorreguts i en els 
actes protocol·laris de la 
propera edició de la Marxa 
Cic lotur is ta  Montsec-
Montsec. Per aquest motiu, 
l’organització ha decidit 
assignar-li el dorsal número 
1 d’aquesta edició.
 Per a la organització 
de la Montsec-Montsec 
és un plaer comptar amb 
la presencia d’un dels 
grans del ciclisme català, 
amb un ampli palmarès 
professional en el que 
destaca la seva victòria a 
La Vuelta a España l’any 
1991, i que segueix vinculat 
estretament al món del 
ciclisme.
 A més, enguany la marxa 
presenta grans atractius 
com són el nou recorregut Montsec-Montsec

La V edició de la Marxa Cicloturista Montsec-Montsec 
es celebrarà el proper 18 de maig, amb un
recorregut llarg de 191 km, sortint de Balaguer

de la ruta llarga(MM190) 
de 191 km i 3300 m de 
desnivell, l’obsequi d’un 
maillot commemoratiu 
per a tots els participants, 
nova ampliació dels serveis 
oferts al cicloturista (servei 
fotogràfic gratuït cortesia 
de Studi 3 Fotògrafs), 
massatges, etc..
 El ritme d’inscripcions 
d’aquesta edició a data 
d’avui fa preveure una 
participació rècord al llarg 
d’aquestes 5 edicions, i 
és que la marxa continua 
c o n s o l i d a n t - s e  e n  e l 

calendari cicloturista de 
tot l’Estat, formant part 
dels circuits CicloPirineus 
de la Federació Catalana 
de Ciclisme, del Circuit 
Gran Fondo de la Real 
Federación Española de 
Ciclismo, i del calendari de 
Cicloturismo de la revista 
Ciclismo a Fondo.
 El tancament definitiu 
de les inscripcions serà 
el  proper 14 de maig. 
Tots els interesats ho 
poden realitzar a través 
del portal d’internet www.
bicinscripcions.com

Montsec-Montsec
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La Fundació del Bàsquet Català ret
homenatge a l’històric Josep González

Josep González en el moment de rebre el guardó

 E l  ba laguer í  Josep 
González Arenas ha estat 
guardonat per la Fundació 
del Bàsquet Català, en la 
XX Festa “Històrics del 
Bàsquet Català, celebra-
da a Barcelona, el passat 
divendres 26 d’abril, junta-
ment amb d’altres perso-
nes d’arreu de Catalunya.
 Aquest guardó s’atorga 
a aquelles persones que 
estan relacionades amb 
l’esport de la cistella, per 
la seva continuada trajec-
tòria de servei al bàsquet 
català.
 Josep González  ha 
dedicat bona part de la 
seva vida al Club Bàsquet 
Balaguer, primer com a 
jugador, com a tècnic i 
com a directiu, durant les 
últimes dècades.

El balaguerí Josep González Arenas va rebré el
guardó en el decurs de la XX Festa dels “Històrics 
del Bàsquet Català celebrada el 26 d’abril

Antonio Vivancos guanya el Torneig
Futures de tennis Ciutat de Balaguer
 Del 26 d’abril al 5 de 
maig, les instal·lacions del 
Club Tennis Balaguer han 
acollit el Torneig Futures 
de Tennis masculí, dotat 
amb 10.000 dolars de pre-
mis.
 La final de dobles es 
va disputar el passat di-
vendres, i la parella gua-

Antonio Vivancos

El tennista basc es va imposar a Albert Alcaraz per 
6-4 i 6-2 en la final disputada el diumenge 

nyadora va ser la formada 
per l’anglès Alexander Sa-
lavinsky i el català Ferran 
Ventura-Martell, mentre 
que la final individual, dis-

putada el passat diumen-
ge 5 de maig, a les dotze 
del migdia va ser pel basc 
Antonio Vivancos que es 
va imposar, per 6-4 i 6-2 al 
jove alacantí de 17 anys, 
Albert Alcaraz.
 Les grades de la pista 
central es van omplir per 
gaudir d’aquesta final, 
prèvia al lliurament de pre-
mis, amb la presència del 
president de la Federació 
Catalana de Tennis, del 
Delegat de la Federació 
a Lleida, del regidor d’es-
ports de l’Ajuntament de 
Balaguer, Guifré Ricart i 
dels membres de la Junta 
directiva del Club Tennis 
Balaguer.

Aquest dissabte dia 
27 d’Abril s’ha celebrat 
a la  piscina de l’INEF 
Lleida el  Campionat 
Provincial de natació 
en categoria absoluta, 
amb  la participació de 
mes d’un centenar de  
nedadors dels diferents 
clubs representants de 
la província (CN Lleida, 
CEN Balaguer,  INEF 
Lleida, CN Cervera, i CN 
Tàrrega).

E l  C lub Esport iu 
Natació Balaguer amb 
17 medalles (5 d’or/3 
d’argent/9 de bronze), a 
quedat tercer  Provincial 
per equips.  A nivel l 
individual tenim com 
a més destacat els tres 

campions provincials 
en Pere Barbosa amb 
6 medalles (3/1/2) i el 
rècord del campionat 
Pr o v i n c i a l  e n   2 0 0 
esquena,  400 l l iures 
i 400 estils, la Núria 
O r t i z   4  m e d a l l e s 
(1/0/3)  campiona en 
200 papallona, rècord 
del provincial i l’Arnau 
G r a c i a  a m b  t r e s 
medalles (1/1/1) campió 
en els 50 esquena.

Destaquem també les 
medalles aconseguides 
per en Nil Profitós 5 
medalles (0/3/2) ,  en 
Marc Auberni amb tres 
medalles (0/0/3) ,  en 
Roger Sanahuja amb 
dos medalles (0/1/1) 
i finalment la Jèssica 
Però, la Emma García 
i l’Anna Auberni  amb 
dos medalles de bronze 
cada una en relleus.

Molt bon resultats 
p e l s  n e d a d o r s 
balaguerins.

El CEN Balaguer aconseguiex 
un total de 17 medalles al 
campionat provincial

Nedadors balaguerins

El passat 27 d’abril es 
van celebrar els
campionats a la
piscina de l’INEF 
de Lleida
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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.

No és or tot el que llueix
JGrup Municipal Socialista
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 El passat 8 d’abril, per 
Decret d’Alcaldia, es va 
aprovar la liquidació del 
pressupost de l’Ajunta-
ment de Balaguer i els 
seus organismes autò-
noms, i, com és preceptiu, 
se’n va donar compte al 
Ple ordinari següent. Al Sr. 
Alcalde li va faltar temps 
per sortir als mitjans de 
comunicació i penjar la 
notícia a la web de l’Ajun-
tament dient que s’havia 
obtingut un romanent de 
tresoreria per a despeses 
generals i un resultat pres-
supostari ajustat rècords, 
de més de 6,7 i més de 5,7 
milions d’euros respec-
tivament, fruit de la seva 

bona gestió econòmica al 
front de l’Ajuntament (ob-
viant que això és fruit del 
crèdit de més de 8 milions 
d’euros que va sol·licitar al 
govern de l’Estat).
 La realitat, però, és 
molt diferent de com ens 
la pinta el Sr. Roigé. En els 
dos darrers anys, la situa-
ció econòmica i financera 
de l’Ajuntament ha em-
pitjorat en tots els sentits. 
Com deien en campanya 
electoral, feia falta un can-
vi i hi havia una altra ma-
nera de fer les coses.
 Doncs bé, ja ho tenim, 
quan CiU va assolir aques-
ta Alcaldia, l’Ajuntament 
tenia un deute viu del 

95,18% (devia 15.055.183€) 
i un estalvi net positiu 
del 0,52%, avui el deute 
viu és del 140,60% (deu 
21.036.037€) i l’estalvi net 
és negatiu. Avui l’Ajun-
tament de Balaguer està 
intervingut tant per la Ge-
neralitat com per l’Estat 
(per aquest últim fins l’any 
2022). El deute per habi-
tant amb els bancs ha pas-
sat de 897€ per habitant a 
1.241, la inversió en infra-
estructures i reposició de 
serveis de 775€ per habi-
tant a 155. Pel camí s’han 
reduït sous i drets als tre-
balladors, s’han suprimit 
serveis i se n’han retallat 
d’altres, reduïnt-ne la qua-
litat. Al mateix temps que 
s’han incrementat els im-
postos i taxes que paguen 
els ciutadans mantenint la 
despesa corrent per habi-

tant.
 En definitiva, el roma-
nent de tresoreria o su-
peràvit, per molt pompós 
que sembli donada la seva 
magnitut, no és de lliure 
disposició i l’Ajuntament 
no el pot utilitzar d’acord 
amb l’article 32 de la Ley 
Orgánica de Estabilidad 
Presupuestaria y Sosteni-
bilidad Financiera (apro-
vada a Madrid únicament 
amb els vots de PP i CiU).
I la prova definitiva que, 
a dia d’avui, l’Ajuntament 
està en fallida, és la inca-
pacitat de l’equip de go-
vern de presentar un pro-
jecte de pressupostos per 
aquest 2013, (recordem 
que ja som al maig). Mal-
grat les seves promeses de 
bona gestió i transparència 
són incapaços de quadrar 
els números o de trobar 

els consensos necessaris 
per aprovar el pressupost. 
Mentrestant anem funci-
onant amb un pressupost 
prorrogat que no inclou els 
capítols 4 i 6, i per tant, ni 
es pot subvencionar a les 
entitats de la ciutat ni es 
poden realitzar inversions. 
A més, ja s’hi han carregat 
despeses gastades l’any 
anterior que no es van 
poder aplicar al pressu-
post del 2012 per valor de 
més de 832.000 euros. I la 
única sol·lució que apun-
ta l’equip de govern, amb 
l’Alcalde al capdavant, per 
tancar un pressupost és a 
costa de més retallades i 
més sacrificis per part dels 
treballadors, als quals vo-
len fer responsables de la 
seva incapacitat política 
per resoldre els problemes 
de la ciutat.

 Davant dels dies que 
ens ha ofertat aquesta pri-
mavera boja, un no pot es-
perar i desitjar si no el seu 
acabament. Amb resigna-
ció franciscana anem es-
perant la calor, i quan arribi 
esperarem la frescor, i així 
es confirmarà una vegada 
més que som uns animals 
racionals (?) que desitgem 
sempre el que no tenim. Es 
pot dir que gràcies a aquest 
etern anhel el món avança, 
i també es pot pensar el 
contrari. Em aquest món 
tot es pot vendre. Doncs 
sempre hi haurà un proba-

ble comprador.
 Pel que s’escolta a tre-
balladors de l’Ajuntament, 
costarà molt fer entendre 
a l’empleat que sobre en 
el seu lloc de treball. Ell 
nostre alcalde haurà de 
fer molts “miracles” si vol 
tenir a la seva gent mig 
convençuda de l’oportuni-
tat de reduir l’Ajuntament 
sobre-dimensionat que va 
deixar el Sr. Aguilà. En un 
altre temps on les vaques 
sols calia munyir-les sense 
donar quasi menjar. Això 
s’ha acabat, i crec jo, per 
molt de temps.

 Aviat farà dos anys 
d’aquella Auditoria de 
Personal que oficialment 
va costar molt de temps 
d’arribar, i que va costar 
molts milers d’euros. Han 
estat moltíssims els ERES 
en ajuntaments i empre-
ses en aquests temps, i per 
desgràcia s’han tingut que 
fer. Ni empreses ni ajun-
taments, poden aguantar 
deutes gegantins deixats 
per equips estatals i muni-
cipals que van gastar amb 
alegria, i es pot dir amb una 
ben present intenció de 
perpetuar la seva presèn-
cia a la cadira. Per sort en 
el nostre cas, un relleu es-
cadusser va ficar un punt i 
apart, i no vull dir, final. Els 
problemes havien de sortir 

i aquí estan encara per so-
lucionar. 6000 euros diaris 
de despeses bancàries fan 
exigir una ràpida solució. 
Desconec si hi ha Comitès 
Sindicals, però sí, que de-
terminada oposició s’arro-
ga els drets d’atiar el foc, i 
així no es pot negociar res. 
Aquests regidors no deuen 
ser fills de Balaguer? Ni 
deuen tenir present qui va 
crear aquest deute? Cal fer 
un consell gratuït als asses-
sors derrotats; els profetes 
avui no deixen d’ésser una 
distracció innecessària, i 
han d’aprendre a resar el 
Jo Pecador.
 Ens estem ficant serio-
sos i no cal, tot s’arreglarà i 
els que més en saben més 
seny han de ficar.

Ja va sent hora
C.G.A.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 La nostra mai prou es-
timada Policia Local, ha 
trobat un nou sistema de 
denuncia. Molt semblant a 
la tàctica de guerrilla. Una 
amistat meva m’explica el 
seu cas, i no puc menys 
d’aconsellar-li que pagui 
quan més aviat millor; s’es-
talviarà fer-se mala sang.
 La prepotència i abús 
de poder, d’aquesta colla 
que tenim uniformada i 
pagada per nosaltres, no 
poden donar més de si. A 
una part de la població van 
amb el bloc de multes a la 
mà, a un altra per cert bas-
tant abundosa, hi van aco-
llonits i amistosos, com si 
fossin germans de llet.

----------------------------------------
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Diferents èpoques històriques a través dels 
clicks de Playmòbil, a la mostra”Playstories”

 E l  M u s e u  d e  l a 
Noguera  acull l’exposició 
“Playstòries. Juga i aprèn 
amb els clicks” des del 
passat 24 d’abril. La mostra 
presenta un recorregut per 
la història a través de 6 
diorames tematitzats que 

d e  C o l e c c i o n i s t a s  d e 
Playmobil  y Arqueoxarxa, 
la  xar xa  de  museus i 
jaciments arqueològics 
de Catalunya, de la qual 
formen part el Museu de 
la Noguera.
 A través dels increïbles 
muntatges  creats  per 
a l’ocasió, els visitants 
es podran traslladar a 
d i f e r e n t s  è p o q u e s 
històriques d’una forma 
lúdica i divertida, i que 
s a t i s f a r a n  l a  i l · l u s i ó 
dels petits i la nostàlgia 
dels grans: Un instant 
del Juràssic; Els primers 
h o m í n i d s ;  L a  v i d a 
quotidiana a Egipte; La 
festa de la verema; Més 
de 800 anys de mercat 
a Balaguer; Buscant els 
nostres avantpassats. 

mostren extraordinàries 
col·leccions de clicks de 
Playmobil.
 L’exposició romandrà 
oberta fins al 7 de juliol i ha 
estat possible gràcies a la 
col·laboració d’Aesclicks. 
A s o c i a c i ó n  E s p a ñ o l a 

Playstories

Playstories

 L’alumne Josep Sala 
de 5è de primària de 
l’Escola Pia de Balaguer, 
ha estat premiat, una 
vegada més, pel jurat 
del desè premi Pilarín 
Bayés organitzat per 
l’Editorial Mediterrània. 
Ell és un dels quinze 
guanyadors finals, d’un 
total  de més de mil 
treballs presentats.
 En Josep, sota el 
pseudònim Jep Sabà ha 
guanyat el premi amb 
el seu conte Guanyar, 
perdre, tan se val!
 El tema d’aquesta 

convocatòria era Saber 
guanyar, saber perdre: 
contes d’esport.
 Els contes premiats 
seran publ icats  per 
Editorial Mediterrània 
i l · l u s t r a t s  p e r  l a 
Pilarín. Als crèdits, hi 
apareixeran els noms 
i cognoms dels autors 
dels textos publicats, 
així com la seva edat, 
l ’escola,  la població 
i  e l / l a  m e s t r e / a  o 
coordinador/a. També 
es farà esment de les 
altres escoles que hagin 
participat en el Desè 
premi Pilarín Bayés.
 E l s  p r e m i a t s 
obtindran 10 exemplars 
del seu conte editat. 
Les escoles a les quals 
pertanyin els guanyadors 
rebran un lot de llibres 
de l’editorial.

L’alumne de l’Escola Pia,
Josep Sala, premiat pel Jurat 
del Premi Pilarín Bayés

Josep Sala de l’Escola Pia

És un dels quinze 
guanyadors finals, 
entre els més de mil 
treballs presentats a 
tot Catalunya
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Bonet Cars, fa entrega d’un iPad a la
guanyadora del primer sorteig d’enguany

 El proper diumenge 
19 de maig, el Museu de 
la Noguera organitza la 
visita guiada als Espais de 
la ciutat comtal del segle 
XIV.
 La sortida es farà des 
del Museu de la Noguera 
a partir de les 10,30 hores, 

i la visita serà gratuïta.
 Per als qui vulguin, la 
visita s’acabarà amb un 
dinar al claustre de Sant 
Domènec. La inscripció al 
dinar s’ha de fer abans del 
14 de maig al Museu de la 
Noguera, i el cost del dinar 
és de 20 euros.

El Museu ens mostra la
Balaguer del Comte Jaume

El Castell Formós de Balaguer

Josep M. Bonet fent entre del premi a Nativitat Borràs

 El passat dilluns 6 de 
maig, es va celebrar el pri-
mer sorteig d’enguany que 
Bonet Cars fa entre els 
seus clients. L’agraciada en 
aquest cas va ser Nativitat 
Borràs, que va portar a 
reparar el seu citroën C4 a 
Bonet Cars en el transcurs 
dels primers quatre mesos 
de l’any.
 Recordar que enguany, 
Bonet Cars realitzarà un 
sorteig cada 4 mesos entre 
tots els serveis realitzats 
durant aquests periodes. El 
proper, de durarà del maig 
a l’agost, el regal a sortejar 
serà un carro de la compra 
ple, valorat en 300 euros.
 Amb aquestes campa-
nyes, Bonet Cars vol pre-
miar la fidelitat dels seus 
clients.

En el proper sorteig d’aquest any, que es celebrarà 
el 31 d’agost, el premi serà d’un carro ple de
compra valorat en 300 euros
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Anuncis breus classificats
TREBALL
------------------------------
SE PRECISA matri-
monio que entien-
da de cocina para 
l levar restaurant 
muy bien situado 
y totalmente equi-
pado, en alquiler o 
traspaso. Razón telf. 
630265926.
------------------------------
PROFESSORA na-
tiva dóna classes 
d’anglès, repassos 
i classes de conver-
sa. Opció de clas-
ses particulars o bé, 
classes per a grups, 
personalitzades se-
gons necessitat. 
Raó: 650422582.
------------------------------
CONSTRUCCIONS 
i reformes Germans 
Vidal  Guardiola, 
27 anys d’experi-
ència.  Teulades, 
banys ,  façanes , 
comunitats, gran-
ges, magatzems, 
cases antigues. Re-
formes en general. 
Preu econòmic. Tel. 
690921832.
------------------------------
ES DONEN clas-
ses d’anglès, pri-
mària i ESO. Raó: 
647185846.
-----------------------------

DONA CATALANA 
responsable s’ofe-
reix per fer feines de 
la llar o cuidar nens. 
Bones referències. 
Raó tel. 675854164.
------------------------------
------------------------------
------------------------------

IMMOBLES
------------------------------
VENDA xalet uni-
familiar a 6 minuts 
de Balaguer. Parcel-
la urbanitzada de 
2.300m2, piscina, 
barbacoa. Excelent 
situació. De particu-
lar a particular. In-
formació personalit-
zada al 679212459.
------------------------------
ES LLOGA pis mo-
blat al C/ Sanahuja 
núm. 28. Electrodo-
mèstics inclosos, 
televisió, estris de 
cuina, etc. Raó tel. 
973446087.
------------------------------
LLOGUER pis de 
l’any 2010, amb 3 ha-
bitacions, 2 banys, 
rentador, balcó i ter-
rassa a Vallfogona 
de Balaguer. Raó 
tel. 679606061.
------------------------------

BALAGUER, venda 
de pisos a partir de 
15.000e. Raó tel. 
629417959.
------------------------------
ES LLOGA aparta-
ment a la Pineda 
(Salou), davant del 
mar, parking tan-
cat, a/a, totalment 
condiconat. Per set-
manes o quinzenes. 
Raó tel. 639330429.
------------------------------
ES LLOGUEN par-
kings tancats al 
C/ Marcos Comes. 
Raó tels. 973446218-
669117026.
------------------------------
ES LLOGA pisos i dú-
plex a Bellcaire, obra 
nova. Molt econòmic. 
Raó: 973450051 (tru-
car amb horari de 9 a 
13.30h).
------------------------------
LLOGUER/venda 
de pàrquings al c/ 
Barcelona, 72 i c/ 
St Jaume, 2. Raó: 
676116396.
------------------------------
VENDA o LLOGUER 
de pàrquings tan-
cats al c/ Jaume 
Balmes, 11 de Ba-
laguer. Raó telè-
fons: 629310479-
629715431.
------------------------------

VENDA DE bun-
galow de 50 m2, a 
preu de liquidació 
d’exposició. Amb 
gran aïllament, to-
talment equipat. 
Per entrar a viure. 
Oportunitat 29.900€. 
Raó: 973450051.
------------------------------
VENDA dúplex de 
105m2, del 2008, a 
Vallfogona de Ba-
laguer. Menjador, 
cuina, 2 banys, 3 
hab., balcó, terrassa 
(45m2), parquing, 
traster, electrodo-
mèstics i mobles. 
Financiació 100%. 
Raó tel. 679606061.
------------------------------
OPORTUNITAT, 
venda de parcel·les 
aïllades a la millor 
zona de Balaguer, 
al costat del col·legi 
Mont-roig, 516 m2. 
Raó: 676996765.
------------------------------
ES LLOGA magatzem 
de 21m2 al c/ S. Pere 
Màrtir, preu 90 e/
mes. Apartaments a 
Camarasa, totalment 
equipats i amb vis-
tes al riu. Pàrquing 
al c/ Urgell. Raó 
telèfon: 973447752-
639920281.
------------------------------

VARIS
------------------------------
E L E N A  T A R O T 
8 0 6 5 9 9 5 9 2  V i s a 
972215590 Torna-
rà? Trucarà? Els 
teus sentiments. 
Atiendo personal-
mente. Tf. 1’16 Tm 
1’53, apdo 596, cod 
17080+18a.
------------------------------
COMPRO monedes, 
segells d’Espanya, 
bitllets antics, pos-
tals, fotos, llibres, 
publicacions, cò-
mics, cromos, lli-
bres de Festa Ma-
jor i Fira Balaguer, 
Grocs (100 primers). 
Qualsevol cosa re-
lacionada amb Ba-
laguer. Raó telèfon: 
676803205.
------------------------------
Pe r  a n u n c i s  e n 
aquesta secció di-
rigir-se a Dossier 
Publicitat & Marke-
ting, SL, carrer Sant 
Lluís, 36-38 entresol, 
i si vol més infor-
mació trucar al tel. 
973448273.
------------------------------
ES VEN taules i ca-
dires en bon estat. 
Raó Tel. 973420029.

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

Horari de trens

REHABILITACIÓ DE FAÇANES
Pintura i Decoració

Qualitat i dedicació,
els nostres distintius

Pedro Garanto Fillat
C/ Tàrrega, 51 F •  BALAGUER

Tel. 699 949630

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                                 “                                           feiners
07.41                                 “                                                diari
07.45                                 “                                           feiners
07.48                                “                    de dill. a div. feiners
07.55                                “                    dima. dimec, 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                                “                                             lectius
14.45                                “                    de dill. a div. feiners
15.15                                “                                            lectius
15.18 “                    de dill. a div. feiners
17.51         “                                                 diari
18.00  “                                                 diari
18.05  “                                                 diari
19.10 “                     de dill. a div. feiners
19.21     “                     diumenges i festius
09.50 SEU D’URGELL                                 diari
16.35    “                                                 diari
12.00      ALBESA                                 dissabte
13.35 SOLSONA            dill., dima., dij., div.
16.35 “                                        divendres
09.50 PONTS                                           diari
13.35 “                      de dill. a div. feiners
16.35 “                                                  diari

SORT.                   DESTINACIÓ              CALENDARI
19.10 PONTS            de dill. a div. feiners
13.37                      ESTERRI D’ÀNEU               diumenge
17.22  “                                                diari
20.07                            “                  dissabte i diumenge
21.21  “                                  de dill. a div.
13.17 AGRAMUNT                             diari
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                 “                    dissabte i diumenge
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  de dill. a div.  feiners
11.10 de dill. a div. feiners
12.30  de dill. a div. feiners
12.50  diumenges i festius
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 

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.

De les 8 de la tarda del 2 de maig a les 8 de la tarda del 9 de maig CLAVER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 9 de maig a les 8 de la tarda del 16 de miag SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 16 de maig a les 8 de la tarda del 23 de maig MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Farmàcies
ÀGER
AJUNTAMENT                                 973 455004
------------------------------------------------------------------------
ALGERRI
AJUNTAMENT                                 973 426013
------------------------------------------------------------------------
BALAGUER
AJUNTAMENT                                 973 445200
IMPIC                                                  973 446606
URGÈNCIES                                                    112
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 111444
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
JUTJAT N.3                                       973 035900
SALA DE PROCURADORS         973 451177
DESPATX PARROQUIAL              973 445342
ESGLÈSIA EVANG. PENT.             973 446457
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 
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