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Amb el suport de

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

 El passat dia 9 de 
maig, las Cortes de Ara-
gón, amb els vots del PP 
i del PAR, van aprovar la 
Ley de Lenguas.  A partir 
d’ara, i gràcies a aquesta 
llei, la llengua catalana 
no es parla ni a Fraga, ni 
a Tamarit de Llitera, ni 
a Camporrells, etc. Ara 
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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 no es parla català, 
sinó valencià; a les Illes, 
tres quarts del mateix; i 
ara, a Aragó. Als polítics 
d’aquests territoris, tots 
trets governats pel mateix 
color polític, els recoma-
naria que tornin a l’esco-
la perquè necessiten, en 
termes d’aprenentatge, 
millorar. I molt! Que ho 
facin, però, abans que 
s’apliqui la doctrina Wert. 
Llavors, ja no hi haurà res 
a fer.

PORTADA
La Montsec-Montsec

es parla LAPAO, acrònim 
de Lengua Aragonesa Pro-
pia del Área Oriental. En 
el cas que parlessin la-
pao, m’agradaria saber 
com s’ho han fet els ciu-
tadans d’aquesta zona 
per dominar una llengua 
que es parla en una àrea 
que s’estén entre la Xina 
meridional, Birmània i el 
Tibet i que és un dialecte 
del naxi. Al País Valencià 
o a la Comunitat Valenci-
ana, com preferiu, diuen 

>>BALAGUER
Nou pàrquing de 24 places a 
l’avinguda dels Països Catalans

«la salut. un problema de tots» 
cicle de conferències
----------------------------------------- ----
>>COMARCA
Butsènit organitza la primera 
Fira de la Cervesa artesana 
catalana

El proper diumenge 2 de juny 
es celebra l’Aplec de Sant Llubí
----------------------------------------------
>>CULTURA
Alumnes de l’Estel representa-
ran el musical «mamma mia»

Exposició de 25 gravats a la 
Sala d’exposicions de 
l’Ajuntament
----------------------------------------------
>>ESPORTS
Un Balaguer en crisi ha de
preparar la propera temporada

600 participants a la prova 
cicloturista Montsec-Montsec
----------------------------------------------
>>OCI
El grup balaguerí 7DEROCK 
presenta la seva nova gira

 El Club Futbol Balaguer ha tancat una temporada 
que els aficionats voldran oblidar amb celeritat. El 
primer equip ha baixat a Primera Catalana després d’una 
temporada atípica en que han acabat pocs jugadors dels 
que van iniciar la temporada. Baixes per lesió, com les 
de Besora, Usall, Jony o Nogués, Abandonaments del 
club per no cobrar com les de Gràcia i Benet, Jerson que 
marxava per anar a un equip de superior categoria, i Belló 
que ho havia de fer per normativa federativa.
 Però el descens no només cal buscar-lo en l’àmbit 
esportiu del club. Quan només manquen tres anys 
per a que l’entitat més antiga de la ciutat, celebri el 
seu centenari, el club ha perdut l’ànima. No hi ha 
caliu. I aquesta és una tasca que ha d’aconseguir la 
directiva. Una directiva curta d’efectius que no ha vetllat 
suficientment per a que el club es mantingués com un 
dels més respectats de Catalunya, com ho va ser durant 
la dècada dels 90 i principis dels 2000. L’affaire Escura 
amb la Federació Catalana, les publicitats i carnets de 
socis no cobrats, la manca de control  sobre el futbol 
base i molts cops la desídia i la manca d’actitud positiva 
i humana cap als jugadors i cos tècnic, ha ajudat poc per 
a que el camí es pogués redreçar.
 Com hem comentat, el centenari del club està aprop 
i cal que entre tots els estaments que conformen el club, 
socis, directius, tècnics, pares i jugadors reflexionin 
sobre quin club volen i quin és el camí a prendre, abans 
de que sigui massa tard i en poc temps es perdi tot allò 
aconseguit al llarg de molts anys de lluita, de treball i 
d’esforç per part de molts balaguerins que han dedicat 
moltes hores a mantenir el club.
Visca el C.F. Balaguer!!
 

Del C.F. Balaguer
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 La Junta Local de 
Seguretat de Balaguer 
constata una tendència a 
la baixa en la comissió de 
delictes. Així es desprèn 
de l’informe presentat  
durant la reunió de la 
junta en la que hi ha 
part ic ipat  l ’a lcalde, 
Josep Maria Roigé; el 
delegat del Govern a 
Lleida, Ramon Farré; la 
directora dels serveis 
territorials d’Interior, 
Anna Miranda; el regidor 
de Seguretat Ciutadana, 
Miquel Vendrell, i els 
r e s p o n s a b l e s  d e l s 
Mossos d’Esquadra, de 
la Policia Local i de la 
Guàrdia Civil.
 E n g u a n y  s ’ h a 
incidit especialment 

e n  l e s  t a s q u e s  d e 
vigilància de l’horta i 
els carrers comercials, 
z o n e s  q u e  p e r  l e s 
seves característiques 
(aïllament, en el primer 
cas, i elevada activitat 
econòmica, en el segon) 
poden ser més proclius 
a  registrar  act iv i tat 
delictiva.
 A l t r a m e n t ,  e l s 
representants de la junta 
han coincidit en valorar 
molt positivament la 
col·laboració ciutadana, 
tant a l’hora de denunciar 
com de prevenir.  En 
a q u e s t  s e n t i t ,  h a n 
demanat que es continuï 
denunciant qualsevol 
acte delictiu, la qual 
cosa és bàsica perquè 
surtin a la l lum i es 
puguin perseguir tots els 
delictes, especialment 
aquells que es comenten 
dins l’àmbit familiar. Així 
mateix, insten a seguir 
consells de seguretat 
bàsics.

Descens de l’activitat delictiva 
a Balaguer, segons la Junta 
Local de Seguretat

Junta Local de Seguretat

Especialment  s’ha 
incidit, a l’horta i als 
carrers comercials de 
la ciutat

L’Ajuntament contractarà 27 persones 
a través d’un nou pla d’ocupació

 L’Ajuntament de Bala-
guer contractarà 27 per-
sones a través del pla 
d’ocupació del Projecte 
Treball als Barris 2012, que 
permetran l’execució de 
tres projectes durant els 
propers sis mesos.
 La subvenció ascendeix 
a 223.917 euros per a la 
contractació del personal 
que  haurà  d ’executar 
les obres d’arranjament 
d e  l a  p l a ç a  d e  L l u í s 
Companys ,  la  segona 
fase de la restauració de 
façanes al centre històric 
i la supressió de barreres 
a r q u i t e c t ò n i q u e s  a l 
Passeig de l’Estació.Plaça Lluís Companys

L’Avinguda de Països Catalans compta 
amb un nou pàrquing de 24 places
 L’Ajuntament de Ba-
laguer ha posat en marxa  
un nou pàrquing públic a 
l’avinguda Països Catalans, 
just davant de l’estació 
d’autobusos. Amb aquest 
espai d’estacionament, de 
24 places, ja són cinc els 
que estan en funcionament 
en diversos punts de la ciu-
tat.
 De la mateixa manera 
que la resta de pàrquings, 
aquest solar s’ha adequat 
amb personal de la brigada 
i, a canvi de la cessió, el 
propietari estarà exempt 
de pagar el rebut de l’IBI 
mentre duri el conveni.
 L’alcalde de Balaguer, 
Josep Maria Roigé, ha 
destacat la idoneïtat de 

Actuaran a la Plaça Lluís Companys, al passeig de 
l’Estació i a les façanes del Centre Històric

Nou pàrquing a Països Catalans

la ubicació d’aquest nou 
pàrquing, en una de les 
entrades de la ciutat i a prop 
de l’estació d’autobusos i 
d’una de les passarel·les 

peatonals, per la qual cosa 
donarà servei a usuaris 
del servei d’autobusos, als 
comerços de la zona i la 
seva clientela.
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La Casa d’Oficis de Balaguer visita la 
Fira de Formació Professional a Lleida

 La Hermandad Ro-
ciera de la Noguera 
va celebrar el passat 
diumenge 19 de maig la 
seva tradicional romeria 
en honor a la Verge del 
Rocío fins al Monestir 
de Santa Maria de les 
Franqueses. Els fidels 

van portar la verge fins 
a l’antic monestir cis-
tercenc, on un cop allà 
es va oficiar una missa 
i després un dinar. L’ac-
te va comptar amb la 
presència de l’alcalde, 
Josep Maria Roigé, i de 
diversos regidors.

Romeria de la Verge del Rocio 
a Les Franqueses

Un moment de la Romeria

la Casa d’Oficis de Balaguer a Lleida

 Un grup d’alumnes i 
professors de la Casa d’Ofi-
cis de Balaguer van visitar 
el passat 25 d’abril la Fira 
de Formació Professional i 
Treball de Lleida. A banda 
de conèixer l’oferta forma-
tiva que tenen al seu abast, 
els alumnes van assistir a 
dues xerrades vinculades 
amb les seves especiali-
tats: auxiliar d’assistència 
social i fruticultura i pro-
ducció ecològica.
 La sortida s’emmarca 
d ins  de les  act iv i tats 
c o m p l e m e n t à r i e s 
a l  p r o g r a m a  d o c e n t 
d’aquestes especialitats 
pensades per  a  joves 
d’entre 16 i 24 anys. La 
Casa  d ’Of ic is  o fe re ix 
programes de formació en 
sectors emergents i amb 
més possibilitat d’oferta 
laboral.

Els alumnes de la Casa d’oficis de Balaguer van 
poder conéixer la oferta formativa que tenen al seu 
abast, assistint a xerrades informatives
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Els alumnes de ESO i Batxillerat es 
manifesten contra les retallades

 Els estudiants dels Insti-
tuts d’ensenyança secundà-
ria i batxillerat de Balaguer 
es van manifestar el passat 
dijous dia 9 de maig contra 
les retallades al sector i la 
privatització de l’ensenya-
ment públic.
 Van fer un recorregut 
per Balaguer amb pancar-
tes i protestes pacífiques 
des de les 11.00h. del matí 
fins ales 13.30h. 
 Els estudiants, que van 
rebre mostres de suport 
dels veïns van recórrer els 
carrers des de l’IES Ciutat 
de Balaguer fins al consell 
comarcal de la Noguera, 
passant per la plaça  del 
Mercadal.

 

Un moment de la maifestació

Un alumne del Col·legi Àngel Guimerà, 
guardonat en un concurs de dibuix
 L’alumne Mohamed 
Laaraj del col·legi bala-
guerí Àngel Guimerà ha 
estat guardonat en el XX-
XIIè Concurs de Dibuix 
Escolar que convoquen 
les entitats Unnim Caixa i 
BBVA.
 Aquest proper dissabte 
25 de maig, a partir de 
les 12 del migdia, tindrà 
lloc l’acte de lliurament 
dels premis del Concurs 
i de presentació del lli-
bre Contes de les nostres 
tradicions, il·lustrat amb 
els dibuixos guanyadors 
del concurs. 
 Aquest acte tindrà lloc  
al Centre Cultural Terrassa 
(Rambla d’Ègara, 340), i 

Van manifestar-se pacíficament el passat 9 de maig 
pels principals carrers de la capital de la Noguera

Mohamed Laaraj

tindrà una durada prevista 
de 2 hores, amb especta-
cle inclòs.
 E l s  t r e b a l l s  s e -
leccionats pel Jurat del 

 Apropar a la ciu-
tadania les malalties 
més freqüents i donar 
les pautes bàsiques 
de prevenció i suport 
als malalts i familiars 
són els objectius de 
les jornades ‘La salut, 
un problema de tots’, 
organitzades pel Centre 
Llatinoamericà de Lleida 
i que es faran entre el 30 
de maig i 24 d’octubre al 

Casal Lapallavacara .
 L’ent i ta t ,  amb e l 
suport de l’Ajuntament 
de Balaguer, el consell 
Comarcal i  l ’ABS de 
Balaguer, ha preparat 
un programa de quatre 
xerrades per donar a 
c o n è i x e r  a q u e l l e s 
m a l a l t i e s  a m b  m é s 
prevalença a casa nostra: 
l’ictus, la fibromiàlgia, la 
hipertròfia benigna de 
pròstata i el càncer de 
mama. La doctora M 
Pilar Biendicho Palau, 
especialista en medicina 
familiar i comunitària del 
CAR de Balaguer, serà 
l’encarregada d’impartir 
les conferències.

El casal Lapallavacara acull el 
Cicle de conferències 
“la salut, un problema de tots”

Presentació del cicle

Les conferències
estaran impartides 
per la doctora
M Pilar Biendicho del 
CAR de Balaguer

Concurs formaran part 
d’una exposició i estaran 
exposats des del dia 24 al 
26 de maig, al vestíbul del 
centre Cultural Terrassa.
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 L’any 2009 el Consell 
Comarcal de la Noguera 
posava en marxa el Pla 
Local d’Inclusió Social 
(PLIS) amb la finalitat 
d’abordar de manera 
e f icaç  les  d iverses 
situacions d’exclusió 
social que es donen a la 
comarca.
 Un Pla d’Inclusió 
Social també inclou 
la gent gran. Afavorir 
un envelliment actiu i 
saludable, que permeti 
les persones participar 
activament en la societat 
sense patir discriminació 
i gaudir d’una qualitat de 
vida bona i independent 
és un dels objectius pels 
quals treballa el PLIS de 
la Noguera. 
 Aquest  any,  com 

a continuació de les 
activitats de promoció 
de l ’Any Europeu de 
l ’ E n v e l l i m e n t  A c t i u 
i la Solidaritat entre 
G e n e r a c i o n s ,  h a 
editat el llibret digital 
« 1 2  s u g g e r i m e n t s 
p e r  p r o m o u r e 
l ’envell iment actiu», 
amb la col·laboració 
del Departament  de 
B e n e s t a r  S o c i a l  i 
Família. 
 El llibret no pretén ser 
un manual d’instruccions 
sobre com envellir, sinó 
que és un recull de 12 
suggeriments i recursos 
sobre l’envelliment actiu 
que poden servir de guia 
davant d’aquest procés. 
Les recomanacions es 
presenten amb clau 
d’humor per bandejar els 
prejudicis, estereotips i 
tabús tant de les persones 
grans com de les joves, i 
perquè cal apostar per 
nous llenguatges que 
fomentin l’intercanvi 
d’experiències.

El Consell edita el llibre “12 
suggeriments per promoure 
l’envelliment actiu”

Portada del llibre

El llibre s’ha editat 
dins del marc del Pla 
Local d’Inclusió
Social (PLIS), iniciat 
l’any 2009

L’Ajuntament de Montgai serà
guardonat per part del programa Thao

 L’Ajuntament de Mont-
gai rebrà un guardó per 
part del programa Thao 
de salut infantil el proper 
24 de maig a Palència en 
el marc de la VIII Trobada 
Thao. Aquest premi, patro-
cinat per Aquagest, vol ser 
un reconeixement públic a 
Montgai perquè va ser un 
dels primers municipis que 
va apostar i es va adherir 
al programa Thao, con-
cretament ho va fer l’any 
2008 juntament a altres 
municipis de la demarcació 
de Lleida com Balaguer, 
Bellmunt d’Urgell,  Cubells, 
La Sentiu de Sió, Penelles, 
Preixens, entre d’altres.Montgai

Butsènit acull aquest dissabte, la Fira 
de la Cervesa catalana artesana
 Butsènit d’Urgell acollirà 
el proper dissabte dia 25 de 
maig la primera edició de la 
Fira de la Cervesa Catalana 
elaborada artesanalment. 
El certamen tindrà lloc 
a la zona esportiva de la 
localitat entre les 11 del 
matí i mitjanit. Segons 
ha explicat l’alcalde del 
municipi, Jaume Gilabert, 
l’objectiu del certamen és 
«convertir-se en referència 
del  sector  a Lleida ja 
que és la primera f ira 
d’aquestes característiques 
q u e  s ’ o r g a n i t z a  a  l a 
demarcació».  Gi labert 
també ha destacat que 
« v o l e m  p r o m o c i o n a r 
la localitat de Butsènit 

En el decurs de la VIII Trobada Thao que es celebra 
aquest cap de setmana a la ciutat de Palència

Albert Marimon inaugurarà la Fira de la Cervesa

d’Urgel l  a ix í  com e ls 
productes artesanals de 
qualitat i proximitat i és 
que la Fira Artesana de la 
Cervesa Catalana és una 

combinació perfecta entre 
gastronomia, artesania i 
promoció econòmica de les 
nostres comarques i dels 
nostres municipis.
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 E l  dia 9  de maig 
va tenir lloc la Junta 
Executiva del Consorci 
Grup  d ’Acc ió  Local 
Noguera-Segrià Nord, 
en la qual es van aprovar 
els ajuts del programa 
Leader corresponents a 
la convocatòria de l’any 
2012.
 En aquesta convo-
c a t ò r i a ,  v a n  f e r  l a 
sol·licitud de l’ajut 51 
empreses privades i 
3  a d m i n i s t r a c i o n s 
públiques. 
 U n  t o t a l  d e  4 1 
empreses privades del 
territori del GAL Noguera 
- Segrià Nord han estat 
les beneficiàries dels 
924.971,57 € d’ajut que 
s’han atorgat. 

 L’import d’aquests 
ajuts a les empreses ha 
suposat entre el  20% i 
el 35% de les inversions 
que aquests  agents 
econòmics preveuen 
fer, que en total sumen 
a prop de 4 mil ions 
d’euros.
 Les ajudes Leader 
s ó n  a j u d e s  q u e  e s 
regeixen pel principi 
d e  c o n c u r r è n c i a 
c o m p e t i t i v a  i  e l s  
expedients es valoren 
en funció de criteris com 
els llocs de treball que 
es generen, la creació 
i ampliació d’empreses 
en poblacions petites, 
els serveis que incorpora 
en els municipis rurals i 
la viabilitat del projecte 
empresarial, prioritzant 
e n  t o t  m o m e n t  l a 
iniciativa privada, és 
a  d i r,  les  empreses 
del  terr i tor i ,  davant 
de les iniciatives de 
les  administ rac ions 
públiques. 

El programa Leader subvenciona 
51 empreses de la comarca amb 
vora 1 milió d’euros

Consell Comarcal de la Noguera

L’ajut de vora un milió 
d’euros suposa entre 
el 20 i el 35 per cent 
de les inversions a 
realitzar

El proper diumenge 2 de juny es
celebrarà l’Aplec  de Sant Llubí

Ermita de Sant Llubí

 El primer diumenge del 
proper mes de juny, dia 2 
de juny, es durà a terme 
l’aplec  a l’ermita de Sant 
Llubí, Millà, Àger.
 Hi estan convidats tots 
aquells que vulguin passar 
un matí de diumenge en-
tretingut envoltats del bo-
nic entorn del Montsec.  
 Durant tot el matí es 
donarà coca i vi a tots 
els assistents. També  hi 
haurà el joc dels tarrons, 
i el sorteig d’un pernil. A 
les 12:15 es farà una missa 
en honor al Sant; a l’aca-
bar s’obsequiarà amb un 
panet als assistents. Pels 
que es vulguin quedar a 
dinar, ja sigui a l’aire lliure 
o a l’interior de la casa, hi 
haurà taules i foc a terra 
per coure la carn. 

Tots els assistents podran gaudir d’una jornada al 
voltant del Montsec, amb coca i vi per tots els
assistents, una missa i un dinar de germanor

La Mare de Déu de Bellpuig torna al 
Monestir durant aquesta setmana
 La Mare de Déu del 
Bellpuig és l’eix central 
de les activitats que s’es-
tan duent a terme del 17 
al 26 de maig al Monestir 
de les Avellanes, quan la 
talla datada en el segle 
XIV, ha retornat després 
d’una llarga absència al 
Monestir durant uns dies 

Convent de les Avellanes

A partir del proper diumenge 26 de maig serà
traslladada definitivament al Museu de Lleida

i abans de ser traslladada 
definitivament al Museu 
de Lleida.
 El Monestir de les Ave-
llanes ha organitzat una 

estada de la Mare de Déu 
al seu lloc d’origen, i una 
exposició que duu per títol 
«La Mare torna a casa»
 El divendres 17 de maig 
es va fer l’acte de benvin-
guda a la Mare de Déu de 
Bellpuig.
 El diumenge 26, com a 
cloenda dels actes i com a 
comiat de la Mare de Déu 
de Bellpuig, s’han previst 
força activitats, entre elles 
una caminada popular que 
arribarà al monestir de 
les Avellanes a les 10:30 
del matí, organitzada per 
diferents centres excur-
sionistes i entitats de la 
comarca.
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400 alumnes de primària dels diferents 
centres participen a la IX Diada Olímpica

 L’Ajuntament de Ba-
laguer i el Club Atlètic 
Maratonians del Segre 
organitzaran el dissabte 
22 de juny la primera 
edició de la Cursa del 
Foc, una prova noctur-
na, urbana i solidària, 
que vol ser una festa 

esportiva de benvinguda 
a l’estiu. Així ho va indi-
car el regidor d’Esports, 
Guifré Ricart, durant la 
presentació d’aquesta 
prova, que tindrà dos cir-
cuits, de 4 i 8 kilòmetres, 
i estarà oberta als majors 
de 6 anys.

Balaguer donarà la benvinguda a 
l’estiu amb la “cursa del Foc”

Presentació de la cursa

Diada Olímpica

 Uns 400 alumnes de 
5è i 6è de primària de tots 
els centres educatius de 
Balaguer han participat a 
la IX Diada Olímpica, una 
jornada que vol fomentar 
la cohesió entre l’alumnat 
de la ciutat, tot aprofitant 
els valors que transmet 
l’esport: companyonia, 
cooperació, respecte, su-
peració, responsabilitat o 
autoestima.
 Durant tot el dia, els 
equipaments municipals 
( M o l í  d e  l ’ E s q u e r r à , 
p o l i e s p o r t i u ,  c a m p 
d ’ e s p o r t s  i  p a v e l l ó 
d’ Inpacsa)  van acol l i r 
tot  t ipus d’activitats i 
competicions esportives: 
bàsquet,  futbol,  futbol 
sala, natació, bàdminton, 
h ip-hop,  tennis  taula , 
escacs o hoquei.

Els escolars van utilitzar els pavellons esportius, i el 
camp municipal d’esports per poder practicar
diferents especialitats esportives
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 Dissabte dia 11 de 
maig va tenir lloc un 
bingo solidari al casal 
Lapallavacara. Aquest 
bingo va estar organit-
zat des de la regidoria 
de Joventut, i amb la 
col·laboració de l’Asso-
ciació Dona Pas.
 La recaptació del 
bingo estava destinada 
al projecte «Cultiva’t: 
Horts  Sol idar is»  de 
l’Associació Dona Pas.
 E l  P r o j e c t e 
C u l t i v a ’ t ,  s o r g e i x 
com una oportunitat 
per dotar a persones 

en situació d’atur de 
l larga duració i  r isc 
d’exclusió social d’un 
espai de treball i  un 
mitjà per obtenir una 
font complementària 
d’aliments naturals per 
ells i les seves famílies. 
 Es tracta de recuperar 
ter renys  en desús i 
dotar-los de vida. 
 L ’ o b j e c t i u ,  é s 
e v i t a r  q u e  l ’ a j u d a 
que es  concedeix  a 
la població en risc es 
l imiti  exclusivament 
a l  r e p a r t i m e n t  i 
l ’ a s s i g n a c i ó  d e 
recursos, prevenint així 
dinàmiques caritatives i 
actituds passives entre 
els beneficiaris/es.
 E l  P r o j e c t e 
Cult iva’t ,  busca que 
e l s  b e n e f i c i a r i s / e s 
s’impliquin de forma 
activa.

Lapallavacara organitza un bingo 
solidari i recull fons pel projecte 
“Cultiva’t. Horts solidaris”

Bingo solidari

Cultiva’t vol donar una 
oportunitat a persones 
en atur de llarga
durada amb petits 
horts urbans

El Passeig de l’Estació acull el Mercat 
del Vell, amb objectes de segona mà

 El 25 de maig, el pas-
seig de l’Estació acollirà 
el Mercat del Vell. Venda 
d’objectes de segona mà, 
durant tot el dia. 
 El Mercat del Vell és una 
iniciativa de l’associació 
de dones Dóna Pas i el 
Pla de Desenvolupament 
Comunitari de la Noguera 
( P D C )  q u e  o f e r e i x  a 
particulars i entitats un 
espai de venda d’objectes 
«usats» amb la finalitat 
de contribuir a donar una 
alternativa d’increment 
d’ingressos a les famílies 
que hi vulguin participar 
i  mostrar una forma de 
mercat ecològica, solidària 
i sostenible.Cartell del Mercat

Taller d’iniciació al disseny per a joves 
al Casal Lapallavacara de Balaguer
 Aquest passat dissabte 
11 de maig va iniciar-se el 
taller d’iniciació al disseny 
gràfic  al casal Lapallavaca-
ra.   
 Els alumnes partici-
pants d’aquest curs podran 
iniciar-se a la pràctica dels 
programes de disseny Pho-
toshop i Illustrator.
 Aquest taller forma 
part de l’Agenda Jove dels 
mesos abril, maig i juny, 
on s’organitzen diferents 
cursos de formació i oci per 
a joves de 15 a 35 anys.
 

Aquest dissabte 25 de maig, durant tot el dia,
organitzat per l’Associació Dóna Pas i el PDC

Alumnes del taller de disseny
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 « L ’ e m p r e m t a 
d e l  p o e m a »  é s  u n 
pro jecte  pat roc inat 
per la Universitat de 
C ò r d o v a  i  l ’ E s c o l a 
d’Art Mateo Inurria, 
amb la col·laboració 
de la Universitat de 
L le ida .  L’expos ic ió , 
que es podrà veure a 
la sala d’exposicions 
de  l ’A juntament  de 
Balaguer a partir del 
31 de maig, presenta 
25 gravats realitzats per 
vuit artistes catalans 
i andalusos, que han 
realitzat els seus treballs 
creatius inspirant-se en 
l’obra d’altres vuit poetes 
de les dos comunitats. De 
la simbiosi entre les dos 
categories estètiques 

sorgeix tot un ventall 
de  representacions, 
figuratives o abstractes.
 E n  l a  m o s t r a  h i 
p a r t i c i p e n  q u a t r e 
gravadors lleidatans: 
Víctor P. Pallarés, Pedro 
Gómez Sandoval, Antoni 
P. Vidal i Josep Mateu, 
que s’han inspirat en 
poemes de Luis García 
M o n t e r o ,  A n t o n i o 
Jiménez Millán, Joaquín 
Sabina i Emilio Prados; 
i  q u a t r e  g r a v a d o r s 
a n d a l u s o s :  P i l a r 
García Abril, Guillermo 
Bermudo, Rafael Cerdá 
Martínez i Rafael Cerdá 
Flores, que s’han inspirat 
en poemes de José 
Agustín Goytisolo, Joan 
Brossa, Pere Gimferrer i 
Salvador Espriu.
 La mostra s’ha pogut 
veure a la sala Mateo 
Inurria de la Universitat 
de Còrdova, al Museu 
d’Alcalá de Guadaíra i a 
l’Espai Transfonterer de 
la Universitat de Lleida.

La sals d’exposicions de 
l’Ajuntament de Balaguer 
acull una mostra de gravats

Un dels gravats de la mostra

La mostra de 25
gravats es podrà
veure a l’Ajuntament 
de Balaguer a partir 
del proper 31 de maig

La Sala d’Art 4 acull una exposició de 
pintors lleidatans fins el 25 de maig

 El passat dia 1 de maig, 
l’associació Cultural Grup 
d’Art4 de Balaguer , va 
inaugurar l’exposició de 
pintors lleidatans . Es va fer 
un sorteig d’un quadre entre 
els assistents .
 La  guanyadora fou 
la  Montserrat Garcés de 
Balaguer.
 Hi ha un total de 50 obres 
d’onze pintors lleidatans.
 En aquesta exposició 
es pot veure una col·lecció 
de dibuixos del Gosé, que 
va pertànyer a Joan Antoni 
Samaranch, president del 
Comitè Olímpic. Es pot 
veure fins el 25 de maig a la 
sala de la plaça Mercadal.
 

Exposició de pintors lleidatans

L’Estel ofereix una representació del 
musical “mamma mia” el 31 de maig
 U n  a n y  m é s ,  e l 
divendres 31 de maig, 
a les 4 de la tarda, els 
alumnes de l’escola i els 
nois i noies del taller de 
l ’Associació L’Estel de 
Balaguer mostraran al 
públic una obra de teatre 
fruit de les activitats de 
teatre i dansa que van 
practicant durant tot l’any 
amb dos monitors. 
 E n  t o t a l  h i  h a u r à 
més de seixanta actors 
damunt l’escenari sota 
les ordres de la Sarah 
Solé i  l ’Albert Bonet i 
l’equip de professionals 
de l’Associació L’Estel. 
Es ta ran  acompanyats 
per la música en directe 

El dia 1 de maig es va sortejar un quadre entre tots 
els assistents a la inauguració de la mostra

«mamma mia»

d e  d i v e r s o s  a l u m n e s 
de l ’escola  munic ipal 
de música de Balaguer, 
que també ja  fa  anys 
q u e  c o l · l a b o r e n  a m b 

l’associació i afegeixen 
el  seu art  a l ’obra.  Es 
representarà una versió 
lliure de la coneguda obra 
musical «mamma mia»
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 ICook és un ll ibre 
de cuina complet, un 
compendi d’alimentació 
domèstica i un veritable 
manual per saber què 
mengem i com hem de 
cuinar-ho. Està adreçat, 
principalment, a un públic 
inexpert, té una estètica 
jove i està profusament 
il·lustrat amb fotografies 
que expliquen, pas a pas, 
les diferents receptes. 
Proporciona informació 
úti l  per conèixer les 
d i f e r e n t s  f a m í l i e s 
d’aliments i les racions 
adequades per dur una 
dieta equilibrada. Proposa 
una llista de la compra 
i consells per saber què 
hem de comprar per tenir 
tot el necessari durant 
una setmana, tècniques 
per saber identificar els 
aliments més frescos i 
per saber guardar-los 
adequadament

Germans, gairebé bessons
Autor: M. Mercè Cuartiella
Gènere: Novel·la

 En Joan i l’Ester són 
germans. La seva relació 
és intensa, sovint excloent, 
a voltes destructiva, i això 
condiciona les seves vides 
i la seva visió del món. 
Això desespera la Raquel, 
la dona d’en Joan, que 
detesta no formar part 
d’aquest món privat que 
comparteixen, farcit de 
secrets i de fantasmes 
del passat. Quan en Joan 
anuncia que ha contret 
un deute de joc i que cal 
reunir, en sis dies, una 
quantitat que està fora 
del seu abast, comença 
una recerca tan inútil com 
frenètica en què tots tres 
intentaran, en solitari, 
aconseguir uns diners 
impossibles. L’obra ens 
parla d’uns personatges 
contradictoris que volen 
ser feliços però no en 
saben, que necessiten 
dels altres. 

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

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

Icook: el manual de 
cuina per a emancipats
Autor: Isma Prados

 El 28 d’abril de 1829 neix 
un nen que podria canviar 
la sort d’Anglaterra: és el 
fill il·legítim del rei Jordi 
IV, i per això ha estat 
allunyat de la cort. Exiliat 
a les Índies Orientals, du 
sempre a sobre un rellotge 
antic, l’únic lligam amb 
el seu passat. James Fry, 
que és així com es diu, 
s’embarca amb només 
tretze anys i comença la 
carrera de pirata que el 
convertirà en l’home més 
buscat de tot l’Imperi. 
Passarà a la història com 
«el jove lord», «el descalç», 
«el príncep dels mars» ... 
Però ningú sap que ell és 
el Capità Garfi.
Que ningú no es pensi 
que aquest és un conte 
per a nens petits, aquest 
és un llibre amb el que 
s’ho passaran bé tant 
els adults com els més 
joves. 

La veritable història del 
Capità Garfi
Autor: P. Baccalario

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

Indesinenter
Petit madrigal revés

El calé no fa feliç, doncs si fos la cosa així,
no diríem tan sovint la dita aquella que diu,
“com més tens més vols tenir”
i en canvi la repetim
des que el món es va amanir.
El calé porta el desig de posseir més i més
i és això precisament que priva de ser feliç,
doncs aquest és un neguit que no s’atura per res
ni de dia ni de nit, ni enguany ni l’any que ve.
Com hauran deduït bé,
no té un clau qui això diu,
com tampoc vol del parer
de la molta gent que en té,
esmenar la plana aquí.
És igual si el temps se’n riu
d’això que conta i escriu,
doncs en fer-ho ja és feliç, 
i el calé li va balder per fer llis el seu camí.
Tant li fa per consegüent la cantarella corrent,
perquè l’únic que pretén és cosir les emocions
amb sinèrgies per al bé, encara que això darrer,
per qui compta els calerons, és difícil, ja ho entén.
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Golejadors del 
C.F. Balaguer

Classificació
Tercera Divisió
1. Olot ...........................79
2. Cornellà ....................79
3. Europa ......................75
4. Manlleu ....................65
5.Figueres ....................59
6. Terrassa ....................57
7. Pobla Mafumet .......52
8. Rapitenca .................52
9. Gramenet .................49
10. Gavà ........................48
11. Rubí ........................47
12. Palamós .................46
13. Castelldefels ..........45
14. Vilassar ..................44
15. Santboià .................42
16. Vilafranca ...............42
17. Montanyesa ...........40
18. Júpiter ....................37
19. Vic ...........................36
20. Balaguer ............... 24

1. Adrià de Mesa 11
2. Iban Parra ..... 10
3. Sergi Galceran 8
4. Xavi Gracia...... 1
5. Jerson Bosch . 1
6. A. Martínez ..... 1
7. Roger Giribet .. 1
8. Lluís Molins .... 1

 Amb 11 gols , 
el davanter Adrià 
de Mesa ha estat 
el màxim golejador 
del C.F. Balaguer en 
aquesta temporada 
2012-2013, seguit de 
Iban Parra amb 10 
gols i Sergi Galcerán 
amb 8 gols,
 La resta de gols 
de l’equip durant 
la temporada se’ls 
reparteixen amb un 
gol cadascú Andreu 
Martínez, Roger Gi-
ribet, Lluís Molins, 
Jerson Bosch i Xavi 
Gràcia.

El Balaguer posa punt i final a una
nefasta temporada en tots els àmbits
Juanjo Tenorio acaba la 
temporada amb un equip 
plagat de juvenils i
jugadors del filial, per les 
baixes i les lesions

11/05/2013

BALAGUER 0
VILASSAR 3

 Al Balaguer se li ha fet 
llarg aquest final de tem-
porada. Un cop confirmat 
el descens a Primera Ca-
talana, l’equip de Juanjo 
Tenorio, plagat de juga-
dors del juvenil i del filial 

immersa el club.
 Els jugadors i tècnics 
porten mesos sense co-
brar, davant la passivitat 
d’una junta directiva que 
sembla haver abandonat 
el vaixell en els darrers 
partits, sense assistir als 
partits que l’equip ha jugat 
fora de casa, i ni tant sols 
seure’s a la llotja en els 
darrers partits disputats 
al camp Municipal de Ba-
laguer.
 D’altra banda, el club 
no té bones relacions amb 
la Federació Catalana de 
Futbol que ha bloquejat 
el compte del Balaguer, 
per l’affaire Escura i el CF 
Alcarràs.
 El tècnic Juanjo Teno-
rio ha vist com els efectius 
de la plantilla que iniciava 

a causa de les baixes per 
abandonament del club, 
lesions i sancions, ha anat 
deambulant pel camp du-
rant els darrers partits, en 
un clima molt enrarit per la 
situació en la que es troba 

Jordi Jordana i Ignasi Solanes

19/05/2013

RUBI 10
BALAGUER 2

Joan Martínez un dels millors durant la temporada

la temporada, anava min-
vant poc a poc, i es veia 
obligat a anar incorporant 
jugadors del filial i del 
juvenil per tal de poder 
completar les successives 
convocatòries.
 Des d’aquí volem fe-
licitar el cos tècnic i els 
jugadors que han sabut 
mantenir el nom del club 
i de la ciutat, amb tota la 
dignitat possible, tot i les 
condicions en que ho han 
hagut de fer.
 Els dos darrers partits, 
el Balaguer ha sofert dues 
golejades. La primera a 
casa davant el Vilassar per 
0-3, i el passat diumenge, 
al camp del Rubí amb la 
derrota més dolorosa dels 
darrers anys, per el resul-
tat de 10-2.

Adrià de Mesa
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 Difícil el compromís 
que havia d’afrontar el 
CFS Balaguer com a 
local el passat dissabte 
contra un AEJ Riera 
Cornellà.
 Els locals amb una 
defensa pressionant a 
3/4 de pista que provoca-
ven atacs més directes 
en el rival i ràpides recu-
peracions de la pilota. 
 Seria però el Riera 
qui primer s’avancés en 
el marcador fruit d’un 
mal balanç defensiu del 
Cristec en una de les 
múltiples transicions 
que varen intentar els 

visitants. El gol no va 
passar factura en els 
locals que veien com poc 
a poc arribaven amb més 
facilitat davant la porte-
ria rival. Josep marcava a 
plaer l’empat a 1 gràcies 
a una assistència de 
Txolo. Tarroja donava el 
tomb al marcador en el 
minut 17  amb un fort tir 
davant de la sortida del 
porter.
 En la segona part, 
el Riera es va mostrar 
molt més agressiu en 
defensa i es va poder 
veure abdòs equips amb 
defenses avançades. Els 
balaguerins van saber 
fer-se forts en defensa 
i tancar el partit amb 
un gol de Samper en 
el minut 37. El pròxim 
partit del Cristec tindrà 
lloc el proper dissabte 
1 de Juny a la pista del 
Gavà.

El FS Balaguer Cristec guanya 
al difícil Cornellà per 3-1 en 
un partit tàctic

Balaguer-Cristec

Tot i que el Cornellà 
es va avançar als 
primers minuts, els 
balaguerins van donar 
la volta al marcador

L’equip premini mixte de bàsquet del 
Vedruna, es proclama campió de lliga

 L’equip premini mixte 
de bàsquet del Club Espor-
tiu Vedruna Balaguer, s’ha 
proclamat  campió de lliga 
de la categoria premini B.
 El conjunt, entrenat per 
Aida Bondia, ha realitzat 
una temporada brillant 
i no ha perdut cap partit  
mostrant-se superior a tots 
els rivals. La progressió dels 
nens/es és molt bona.
 Tot  i  e ls  èx i ts ,  ca l 
destacar, que l’equip ha 
transmès els valors del 
centre en cada entrenament 
i partit, mostrant-se molt 
disciplinats i fomentant el 
fair-play i la companyonia 
en tot moment.Club Esportiu Vedruna

l’equip de futbol sala femení, Check 
Systems queda segon de la lliga
 L’equip Check Systems 
Balaguer, que juga a pri-
mera divisió catalana, va 
acabar la lliga el passat dis-
sabte dia 4 amb un resultat 
de temporada inmillorable, 
segona posició a la taula 
classificatoria, equip mà-
xim golejador, i destacar a 
la màxima golejadora de la 
lliga Sílvia López del Check 
Systems Balaguer amb 50 
gols.
 Al final ha quedat a dos 
punts del primer equip clas-
sificat el Sícoris de Lleida.

L’equip ha aconseguit guanyar la totalitat dels
partits que ha disputat al llarg del campionat

Check Systems Balaguer
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La V edició de la Montsec-Montsec va acollir 
600 participants entre les dues proves

 El passat dissabte va 
celebrar-se la cinquena 
e d i c i ó  d e  l a  M a r x a 
Cic lotur is ta  Montsec-
Montsec, la qual ha establert 
un rècord d’inscrits en 
la seva jove història amb 
595 participants, els quals 
han pogut triar entre dos 
recorreguts, un de 85 km 
i un altre de 190km. A  
diferència de les altres 
edicions anteriors, que 
es van caracteritzar pel 
clima benigne i la calor, els 
cicloturistes han hagut de 
fer front a una meteorologia 
mol t  capr ic iosa ,  amb 
estones de sol, núvols, 
fred, pluja i fins i tot una 
breu calamarsada en un 
tram de la ruta llarga. El 
gran protagonista de la 
jornada ha estat l’exciclista 

fèmina del  recorregut 
llarg; la francesa Mélanie 
Rousselet, la primera del 
traçat curt i la participant 
més jove; Bernat López ha 
estat el primer a completar 
la ruta curta; Sergi Massip 
ha estat el participant més 
jove; Benet Vicente, el 
més veterà; Lídia Llopart, 
la fèmina més veterana; 
l’Sprint Ciclo Club Pobla, el 
club més nombrós, i el CC 
Sant Andreu, el club més 
llunyà amb un mínim de 5 
participants.
 L’organització desitja 
agrair  la  tasca de tot 
l’equip de voluntaris de la 
Marxa Montsec-Montsec, 
sense la qual no hauria 
estat  possible  assol i r 
la fita de cinc edicions 
consecutives.

p r o f e s s i o n a l  c a t a l à 
Melcior Mauri, convidat 
especial de l’organització 
del CC Balaguer, que ha 
completat el recorregut 
curt en tàndem juntament 
amb la seva parella. També 
han participat en la marxa 
el ciclista lleidatà Sergi 
E s c o b a r,  r e c e n t m e n t 
proc lamat  campió  de 
Catalunya de CRI, i el basc 
Mikel Azparren, detentor 
del recordman absolut de la 
Marcha Quebrantahuesos 
amb 5h 21 minuts ,  e l 
qual ha estat el primer a 
finalitzar la ruta llarga, 
també en tàndem, amb el 
seu company Juan Mari 
Berakoetxea.
 E n  e l  c a p í t o l  d e  
distincions, Sílvia Hurtado 
h a  e s t a t  l a  p r i m e r a 

Montsec-Montsec

 Balaguer acoll irà 
el proper dia 1 de juny 
una nova edició del 7è 
Triatló Internacional 
organitzada pel Club 
Esportiu Pedala.cat. La 
prova, que comptarà amb 
la presència d’esportistes 
destacats com el doble 
medallista olímpic Sergi 
Escobar, pretén reunir 
més de 300 atletes d’alt 
nivell de tot el territori.
 E l s  p a r t i c i p a n t s 
competiran a part i r 
de  les  14h  en  t res 
disciplines: 1,9 km de 

natació a l’embassament 
de Sant Llorenç, 90 km de 
bicicleta en un recorregut 
de carretera per diferents 
indrets de la comarca de 
la Noguera i, finalment, 
21,1 km de cursa a peu en 
circuit urbà a Balaguer 
(Passeig de l’Estació, 
parc de la Transsegre).
 I per als més valents, 
e n g u a n y  t a m b é  s e 
celebrarà la  segona 
edició del Triatló Infern, 
en el que s’incorpora 
una quarta disciplina a 
la triatló: un tram de BTT 
de 21 km i 530 metres de 
desnivell positiu.
 D’altra banda, com 
a novetat, aquest any 
es celebrarà la I Fira del 
Triatló i l’Esport al Pavelló 
Molí de l’Esquerrà amb 15 
expositors.

Balaguer acollirà el 7è Triatló 
Internacional, el proper
dissabte 1 de juny

Triatló

La novetat d’enguany 
es la Fira del Triatló 
i l’Esport al pavelló 
Molí de l’Esquerrà 
amb 15 expositors
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Lluís Muixí ret el seu particular homenatge 
a l’entrenador del Wigan Robert Martínez

 La jugadora del Ba-
laguer Villart Logístic 
Yan Lan Li va pujar al 
caixó més alt del podi del 
Campionat d’Espanya 
de Veteranes de més 
de 50 anys, celebrat a 
Almeria entre l’1 i el 5 de 
Maig. Li es classificava 

com a primera del seu 
grup en vencer a les se-
ves 5 contrincants per 3 
jocs a 0. Idèntic resultat 
aconseguiria en totes les 
rondes següents del qua-
dre, inclosa la final on 
es desfaria de la també 
catalana Mercè Mañè.

La jugadora del CTT Balaguer 
campiona d’Espanya veterana

Yan Lan Li

Obra de Lluís Muixí

 El  mestre pastisser 
balaguerí ,  Lluís Muixí 
va retre el seu particular 
homenatge a l’entrenador 
Robert Martínez, del Wigan 
Athletic que milita a la 
Premier league anglesa, 
després de la victòria de 
l’equip anglès a la final 
de la FA Cup davant el 
M a n c h e s t e r  C i t y,  p e r 
primera vegada a la història 
dels latics.
 Lluís Muixí va el·laborar 
una rèplica de la Copa 
g u a n y a d a  p e l  t è c n i c 
balaguerí, amb l’escut del 
Wigan i una fotografia de 
Robert Martínez aixecant la 
copa, en xocolata.
 La copa d’uns vuitanta 
centímetres d’alçada està 
exposada a l’aparador de la 
pastisseria de la Plaça de la 
Sardana.

 

Amb la reproducció de la FA Cup amb sucre, i amb 
l’escut dels latics i la imatge del tècnic balaguerí 
aixecant la copa en xocolata
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Balaguer acull la Trobada Final d’Escoles 
de Bàsquet amb més de 1500 esportistes

 Més de 1.500 jugadors i 
jugadores van prendre part 
el passat diumenge en la 8a 
Trobada Final d’Escoles de 
Bàsquet de Balaguer.
 Aquesta cita multitudi-
nària, pensada per a nens 
de 5 a 12 anys, posa el punt i 
final a la temporada regular. 
Durant la trobada, els nens 
i nenes van disputar partits 
de 4x4 jugadors, enquadrats 
en les categories mini, pre-
mini, escola i baby’s.
 Els infants formaven 
part de 115 equips, perta-
nyents a 37 clubs de la de-
marcació de Lleida, la franja 
de Ponent i la Catalunya 
Central.Trobada Final d’Escoles de Bàsquet

El Club Escacs Balaguer participa al
Torneig d’escacs escolars de Lleida
 El passat dissabte dia 
4 de maig es va celebrar 
a Lleida , dins del marc 
de les festes de maig, el 
tradicional torneig d’es-
cacs escolar amb la parti-
cipació del Club d’Escacs 
Balaguer.
 Van jugar una setante-
na d’esportistes en un sol 
bloc però agrupats en la 
seva corresponent catego-
ria cronològica. 
 El local de joc va ser 
l’escola Frederic Godàs ; i 
tot sota l’organització del 
Club d’escacs Lleida. 
 Es jugaren set rondes 
a 10 minuts finish. La re-
presentació balaguerina 
fou la següent: En Sub14, 

Pertanyents a 37 clubs de bàsquet de la demarcació 
de Lleida, la Franja de Ponent i la Catalunya Central

Jugadors del CE Balaguer

Pau Roca; en Sub 12, José 
Alejandro Planella; en Sub 
10, Josep Maria Rovira i en 
Sub 8, Lluc Botigué, Joan 

Pedra i Àlex Pedra.
 Cal destacar la segona 
posició de Sub 8 del bala-
guerí Joan Pedra.

 El CF Balaguer ha 
presentat  la desena 
edició del torneig de 
futbol 7 d’estiu Pigot-
dis 2013. 
 La presentació ofici-
al va córrer a càrrec del 
coordinador de l’escola 
Jordi Tarrés i del re-
gidor d’esports Guifré 
Ricart. 
 El  torneig espera 
reunir un total de 16 

equips i uns 240 juga-
dors de tota la comar-
ca de la Noguera, que 
jugaran per intentar 
guanyar aquesta edició 
del torneig. El torneig és 
disputarà del 17 de juny 
al 5 de juliol. El preu 
d’inscripció del torneig 
serà de 200€ i els premis 
son 250€ en metàl·lic 
i un lot de productes 
cortesia de l’empresa de 
distribució d’aliments 
PIGOT-DIS i 100€ euros 
en efectiu per al segon 
classificat. A la pagina 
web oficial (www.cfba-
laguer.cat) del club es 
pot descarregar tota la 
informació del torneig.

Torneig de Futbol 7 d’estiu, 
del 17 de juny al 5 de juliol 
al Camp Municipal d’Esports

Presentació del torneig de Futbol 7

la inscripció es de 
200 euros per equip i 
el primer premi és de 
250 euros i un lot de 
productes Pigot Dis

Cedeixo hort 
familiar en

plena producció. 
Lloc: Partida 

“Cantaperdius”, 
Gerb. Sense 

interés econò-
mic. Raó tel. 
639443516.
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 Ens diuen que per pri-
mera vegada en molt de 
temps exportem més que 
no pas importem. Això és 
molt bo per la nostra eco-
nomia. Però... sempre hi 
ha un però a casa dels po-
bres: nosaltres exportem 
gènere de baix preu que 
tenim d’abaratir sovint si 
volem continuar venent, 
i comprem material car 
i super especialitzat, per 
tan únic i sense discussió 
en el preu. Crec que en 
poques paraules he in-
tentat explicar un cas ben 
actual, que tindrà una 
conseqüència greu en un 
futur proper. Escatimà di-
ners per la investigació 
és una cafrada, tan curta 

de seny i de visió de futur 
que sembla estrany pugui 
sortir de caps amb enteni-
ment.
 De tota la resta de 
l’ensenyament, amb par-
vularis inclosos, amb les 
seves manifestacions i 
queixes incloses també, 
no vull ni tocar-ho, doncs 
s’ha abusat tant del sis-
tema, que com sempre, 
els justos han pagat pels 
pecadors. La picaresca de 
treure noses de casa (cri-
atures) a baix preu, han 
fet arribar a les mesures 
d’ara. Amb tot, es pot veu-
re com s’ha malgastat els 
diners d’una manera ben 
alegre i sense cap con-
trol.

 Crec que el Sr. 
Churchill el que deia que 
ens els moments més 
agres de la vida, sols hi 
cap ser optimista. Ara 
és, potser, un d’aquests 
moments. El drama que 
ens envolta en uns casos 
més greus que en altres, 
han fet que per fi es pugui 
veure entrar a la presó a 
figures destacades de la 
vida nacional fins fa poc. 
No és la solució, però sí, 
un consol. Avui la salut 
pública, que tan malalta 
està, depèn dels jutges 
com potser mai. Només 
ells poden sanejar, amb 
mà de ferro, la brutícia 
que ens han portat els 
partits polítics. Han de 
ser els jutges els que sa-
negin tota aquesta mena 
de gangrena que a tots 
ens afecta, i quan més alt 
piquin més grandesa aga-

farà la seva magistratura, 
i poder així, es podrà tor-
nar a somiar en un futur. 
Hi ha casos ben sonats, 
portat per jutgesses ben 
preparats i amb un sentit 
més estricte de la llei, que 
fan suar tinta als advocats 
dels imputats. Jo, per una 
altra banda, aplaudeixo 
al jutge Castro de Mallor-
ca i el petonejaria si fos 
una senyora, i no hi ha 
cap dubte que és tot un 
senyor, per tant no hi ha 
petons.
 Però de tota aquesta 
pudoreta voldria no parlar. 
Ho he dit moltes vegades. 
També he dit que aquesta 
Unió Europea no m’aca-
ba d’agradar doncs sem-
bles una colla de fenicis 
i que juguen a enganyar-
se enlloc de fer pinya. En 
les coses importants no 
s’han unit i costarà Déu 

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.

Cal ser optimista
C.G.A.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

i sa mare en fer-ho. Mai 
com avui en dia s’ha vist 
que hi ha dos classes en 
aquest viatge a una Unió 
desitjada: els que han de 
cobrar i els que tenen de 
pagar perquè ho deuen.
 I parlant de pagar, us 
faig saber que he pagat 
una altra multa del nostre 
Ajuntament. Aquesta, si 
fos vi, no deixaria d’ésser 
una bona Criança, doncs 
és del 26-9-2012, i m’arri-
bà el 15-4-2013 amb recàr-
rec. Després de pensar-hi 
i deixar passar uns dies, 
l’ha vaig anar a pagar. 
Prefereixo pagar a no te-
nir de dir gràcies. I potser 
va arribant l’hora de fer-
me soci d’un u altre club 
polític. Ara sí que és cert, 
que el dia que ho expliqui 
tot riurem tots.

---------------------------------------
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 Balaguer va obrir el 
passat dissabte a la nit el 
Centre d’Interpretació de 
l’Or del Segre amb motiu 
de la Nit dels Museus. 
La directora del Museu 
de la Noguera, Carme 
Alòs, i el geòleg Manel 
Viladevall van oferir una 
visita guiada per l’espai a 
la setantena de persones 
que hi van participar. Així 
mateix, coincidint amb 
el Dia Internacional dels 
Museus que es celebrà 
aquest cap de setmana 
i també dins dels actes 

Balaguer celebra la Nit dels 
Museus amb una visita al 
Centre d’Interpretació de l’or

Vista guiada a la Balaguer del Comte Jaume

El diumenge al matí 
es va fer una visita 
guiada pels espais 
comtals de la capital 
de la Noguera

Segona victòria consecutiva del Espejo 
Quad Team al circuit Terré d’Almenar

 El passat diumenge 14 
d‘abril es va disputar la 2na 
proba del campionat de 
Catalunya, al circuit el Terré 
d‘Almenar, en la modalitat 
de  Quad Res is tència . 
Una gran assistència de 
públic, va poder gaudir 
d ’ a q u e s t  e s p e c t a c l e 
del món del motor,  on 
l ‘ e q u i p  E s p e j o  Q u a d 
Team, format per l’Àlex 
Espejo de La Sentiu de 
S i ó  ( Q u a d s p o n e n t )  i 
per el balaguerí David 
Espejo (Motoabast) van 
aconseguir  la  segona 
victòria consecutiva de 
la temporada; després 
de guanyar a La Pobla de 
Mafumet.

Espejo Quad Team

L’Associació Piragüista de Balaguer es 
quarta a la prova de Castelldefels
 La 4a prova del Progra-
ma 2020 de piragüisme es 
disputà el passat dissabte 
4 de maig al Canal Olímpic 
de Castelldefels. 
 En categoria benjamí 
la  Fàt ima Moutarabi  i 
l’Anna Escolà i foren 7a 
i 10a mentre que l’Albert 
Marcelino arribà 7è. En 
aleví Roger Barbosa arribà 
en 14a posició. 
 Per equips l’Associació 
Piragüista Balaguer assolí 
una fantàstica 4a posició.

L’equip de Quad està format pel balaguerí David
Espejo i per Alex Espejo de La Sentiu de Sió

Piragüistes balaguerins

de commemoració del 
600 aniversari de la fi 
del Comtat d’Urgell el 
diumenge al matí es 
va fer una visita guia-
da per la Balaguer del 
Comte Jaume d’Urgell, 
iniciant-la al Museu de 
la Noguera, passant 
per les muralles me-
dievals, l’església de 
Santa Maria, el Castell 
Formós de Balaguer, i 
l’església i claustre de 
Sant Domènec. La visita 
va estar dirigida per les 
tècniques del Museu de 
la Noguera, Carme Alós 
i Eva Solanes.
 L’activitat va con-
cloure amb un dinar 
dels assistents a la vi-
sita guiada, al claustre 
gòtic de Sant Domè-
nec.
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7DROCK presenta la seva nova gira “Low 
Cost Tour” amb versions de tot tipus

 Un grup de balague-
rins que enguany nas-
cuts l’any 1933, van com-
memorar, un any més 
l’aniversari de la seva 
entrada a quintes, amb 
un dinar de germanor.
 Enguany, a més han 
celebrat que durant l’any 

faran els 80 anys i durant 
l’acte van tenir un motiu 
record per tots aquells 
companys que ja no hi 
són, amb un minut de 
silenci per tal de recor-
dar-los.
 Ara, ja s’han convo-
cat per a l’any que vé!!.

Balaguerins del 1933 celebren 
l’aniversari d’entrada a quintes

Balaguerins nascuts l’any 1933

7 DEROCK

 El grup de versions 
balaguerí 7DROCK presenta 
per aquesta temporada la 
seva  nova gira «Low Cost 
Tour», un viatge en l’avió 
de la festa  i amb destinació 
als indrets més festius i 
emblemàtics d’arreu del 
món. Un potent directe 
addicte i sinònim de gresca, 
per a que tots els passatgers 
del vol no deixin de cantar, 
saltar, ballar, i cridar des de 
principi a fi. 
 E l  r e p e r t o r i  d e  l a 
nova gira invita a fer un 
recorregut pels clàssics de 
tota la vida, les tornades més 
inoblidables de la «movida 
madrilenya», el pop-rock 
més actual , el disco-funky 
show més «discotequero», 
el heavy i el rock dur, fins 
arribar als millors himnes i 
càntics de l’Ska, Reggae i el 
Rock Català.

El grup actuarà per tot el territori català fent parada 
a les festes majors de la comarca de la Noguera i a 
la popular festa de la Transsegre 2013
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Anuncis breus classificats
TREBALL
------------------------------
SE OFRECE chica 
joven para tareas del 
hogar, cuidar niños 
o personas mayo-
res, con experiencia 
y referencias. Razón 
telf. 609935365.
------------------------------
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.
-----------------------------

S’ENSENYA a tallar 
i a confeccionar, co-
sir a màquina i tota 
mena labors, al c/ 
Noguera Pallaresa, 
30. Tel. 600740167.
------------------------------

IMMOBLES
------------------------------
ES LLOGA pis al C/ 
Girona de Balaguer. 
Cuina, menjador, 
bany, 2 hab. i traster. 
Totalment moblat 
amb electrodomès-
tics. De particular a 
particular. Raó tel. 
610422409.
------------------------------
SE VENDA/ALQUI-
LA piso en Balaguer, 
zona c/ Franqueses. 
1 hab., parquet, cale-
facción a gas, cocina 
americana, trastero 
y ascensor. Total-
mente amueblado. 
Precio: 45.000e. Al-
quiler: 280e/men-
suales, comunidad 
incluida. Razón telf. 
649095917.
------------------------------
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.
------------------------------

ES  VEN to r re  a 
4km. de Balaguer, 
3.000m2 de terreny, 
aigua de reg i pota-
ble, 2 hab., cuina-
menajdor, WC. Plan-
tat d’oliveres. Ideal 
caps de setmana. 
Raó tel. 607088193.
------------------------------
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.
------------------------------
ES LLOGUEN pisos 
al C/ Domènec Car-
rové, una amb mo-
bles i altres sense. 
Raó tel. 645051578.
------------------------------
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.
------------------------------

ES LLOGA pis moblat 
al c/ Sanahuja, 28, 
3-1. Electrodomès-
tics inclosos, televi-
sió, estris de cuina, 
etc. Tels. 973446087 / 
675497518.
------------------------------
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 moblat 
al C/ Sanahuja núm. 
28. Electrodomèstics 
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.
------------------------------
ES LLOGA pisos i dú-
plex a Bellcaire, obra 
nova. Molt econòmic. 
Raó: 973450051 (tru-
car amb horari de 9 a 
13.30h).
------------------------------
OPORTUNITAT, 
venda de parcel·les 
aïllades a la millor 
zona de Balaguer, 
al costat del col·legi 
Mont-roig, 516 m2. 
Raó: 676996765.
------------------------------

VENC casa a Àger. 
Interessats trucar 
a les nits al  tel . 
932113910.
------------------------------
VARIS
------------------------------
COMPRO remolque 
para coche de doble 
rueda, de segunda 
mano. Razón telf. 
688216119.
------------------------------
ES VENEN prestat-
ges d’alumini per 
a botiga, vitrines 
de vidre, màquina 
registradora Sam-
sung ER-290. Tot en 
perfecte estat. Raó 
trucar de 9 a 1:30 
i de 5 a 8:30 al tel. 
973448669.
------------------------------
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.
------------------------------
ES VEN taules i ca-
dires en bon estat. 
Raó Tel. 973420029.
------------------------------
ANTIGUITATS JM. 
No llençeu res per-
que comprem anti-
guitats de tot tipus. 
Tel. 620172472.
------------------------------ 
------------------------------
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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 23 de maig a les 8 de la tarda del 30 de maig ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 30 de maig a les 8 de la tarda del 6 de juny CLAVER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 6 de juny a les 8 de la tarda del 13 de juny SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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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