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>>OCI
Dos bars de Balaguer se su-
men al projecte «cafè solidari»

 Catalunya i Espanya han de suportar el nivell més alt 
d’atur de la seva història, mai Catalunya no havia arribat 
a un índex d’atur com l’actual (25% en números rodons), 
mai no s’havien reduït els sous dels funcionaris tant com 
s’ha hagut de fer, mai els pensionistes no havien perdut 
tant de poder adquisitiu de les seves pensions, malgrat 
que les diferents forces polítiques que han governat i 
governen s’han compromès (sobretot des del Pacte de 
Toledo del 1995), a conservar el poder adquisitiu de les 
pensions any rere any -cosa que no compleixen- i a més, 
la sanitat, que era totalment gratuïta, ara ha de fer front 
al copagament de medecines i afrontar l’increment del 
cistell de la compra diària i, degut a que molts ciutadans 
tenen els fills a l’atur, han de compartir la minsa pensió 
amb ells. Tot plegat degut a les retallades imposades 
per la UE, que ha sacralitzat l’equilibri pressupostari i 
l’eliminació dels dèficits.
 D’altra banda, com que els bancs no concedeixen 
crèdits, la demanda interna ha caigut notablement i les 
empreses tanquen o acomiaden personal i no poden fer 
front a les despeses de les hipoteques. Es produeixen 
desnonaments de famílies que queden al carrer i ni 
els menjadors públics ni Càritas no donen l’abast per 
atendre les persones que cada dia truquen a la seva 
porta, la pobresa creix sense que es vegi el final i la 
gent, la bona gent, el que veuen a la Tv i la premsa i les 
tertúlies diàries de les emissores de radio, es que no 
es divisa el final de la crisi i els polítics de la Comissió 
Europea donen la impressió que no saben ben bé on 
van i encara menys on ens duen a la resta.

 La setmana passada 
sortí a la premsa la sub-
venció que rebria el bar 
del Congreso de los Di-
putados, per tal que sus 
señorías continuïn sense 
rascar-se tant la butxaca, 
al moment de consumir, 
en aquest establiment, 
qualsevol entrepà o tipus 

setes). Com a mostra de 
preus trobem que un gin-
tònic de Larios val 3,45; un 
cubata, 3,40 €; un whisky 
escocès, 4,80 €; una canya; 
0,95 € i un cafè 0,85 €. Ara 
ja sé perquè l’expresident 
Zapatero va dir quan se li 
va preguntar sobre el preu 
d’un cafè va dir que valia 
0,80 €. En quin bar es tro-
ben aquests preus? Si us 
plau, pareu de prendre’ns 
el pèl. El poble comença a 
estar-ne tip. O no?

de beguda, alcohólica o 
no. La subvenció és de 
3000 euros per diputat. 
Amb una senzilla multi-
plicació per 350, que és el 
nombre de señorías que 
formen la cambra baixa 
(¿un acudit fácil seria que 
la raó d’aquesta denomi-
nació és a causa del preu 
rebaixat dels productes 
del bar?), trobem que 
l’ajut que rep aquest esta-
bliment  arriba a 1.050.000 
euros  (174.705.300 pes-
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Finalitzen les proves pilot de consolidació 
de la muralla del Pla d’Almatà del S. VIII

 La restauració de la mu-
ralla del jaciment islàmic del 
Pla d’Almatà de Balaguer 
ha permès constatar que el 
sistema i els materials usats 
en la seva construcció són 
els mateixos en tot el perí-
metre, la qual cosa, segons 
la directora del Museu de la 
Noguera, Carme Alòs, reve-
la que data tota de la ma-
teixa època, probablement 
del segle VIII, i que segueix 
les tècniques utilitzades en 
l’època al Pròxim Orient, el 
possible lloc d’origen dels 
militars i enginyers que la 
van edificar.
 La muralla està cons-

truïda amb una base de 
carreus de pedra, tots de 
la mateixa mida (1m x 50 
cm x 50 cm) que s’utilitzen 
per regularitzar el terreny 
i guanyar alçada. Un cop 
es tenia una base plana 
s’alçava la resta del mur 
amb encofrades de tàpia.
 Actualment, es con-
serven 27 torres que s’al-

Visita a les obres al Pla d’Almatà

ternen amb panys de 
muralla.
 Durant més de cinc 
s e t m a n e s ,  u n  e q u i p 
d’arqueòlegs, arquitectes 
i restauradors contractats 
pel Departament de Cultura 
han analitzat sobre el 
terreny l’estat de la muralla 
i han dut a terme diverses 
proves pilot de restauració 
de cara a un futur projecte 
de rehabilitació integral de 
la muralla. Concretament, 
s’ha actuat en algunes de 
les torres que encara es 
conserven parcialment i 
en un tram de muralla, 
aplicant diversos mètodes 
per tractar la tàpia i la pedra. 
L’arquitecte responsable 
de l’obra, Manel Julià, ha 
explicat que un dels punts 
més complicats del procés 
ha estat com abordar la 
conservació de la tàpia, 
un material molt difícil de 
consolidar.

Obres de consolidació de la muralla

Les obres han constatat 
que les tècniques
utilitzades són les
mateixes del segle VIII al 
Pròxim Orient

Una desena de rectors 
i responsables d’uni-
versitats procedents de 
diversos països àrabs 
han visitat avui a la tarda 
Balaguer. Aprofitant una 
estada a Barcelona, amb 
motiu de la Conferència 
Araboeuropea d’Educa-
ció Superior (AECHE) 
que es fa a la Universi-
tat de Barcelona, s’ha 
programat, entre altres 
activitats, una sortida a 
la capital de la Noguera, 
per l’interès que podia 
suscitar pel seu passat 
islàmic. 
 La primera aturada 
ha estat al Museu de la 
Noguera, on  la directora 
del Museu, Carme Alòs, 
qui els ha fet una visita 
guiada per l’exposició 
permanent dedicada 

al passat medieval de 
Balaguer. Els rectors han 
mostrat especial interès 
en el passat islàmic de 
Balaguer i les restes ar-
queològiques recollides 
al Pla d’Almatà. Com a 
curiositat, cal dir que 
han especulat sobre el 
significat del nom Bala-
guer, fins ara descone-
gut, i que han apuntat 
que en àrab antic podria 
significar quelcom com 
únic. La ruta ha acabat 
al Centre d’Interpretació 
de l’Or.

Rectors d’universitats àrabs 
visiten el Museu de la
Noguera i el Centre de l’Or

Rectors de les universitats àrabs

Els professors es 
mostren molt
interessats per
l’origen àrab de la 
ciutat de Balaguer
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El programa Thao-Salut infantil
guardona l’Ajuntament de Balaguer

 L’Ajuntament de Ba-
laguer està reformant 
les piscines del com-
plex esportiu del barri 
del Secà per frenar-ne 
el procés de degradació 
i aturar les importants 
pèrdues d’aigua.
 A q u e s t a  o b r a 

estarà enllestida abans 
de l’ inici de la nova 
temporada, prevista per 
finals de juny.
 L’obra de reforma 
de  la  p isc ina  dóna 
c o n t i n u ï t a t  a  l a 
intervenció que es va 
fer l’any passat.

Reparacions a les piscines del 
Secà per la pèrdua d’aigua

Piscines del Secà

Programa Thao-Salut

 L’Ajuntament de Bala-
guer ha estat guardonat 
pel programa Thao-Salut 
Infantil per ser un dels 
primers municipis en ad-
herir-se a aquest projecte 
de prevenció de l’obesitat 
infantil. La regidora de Ser-
veis a les Persones, Rosana 
Montané, i el coordinador 
local del programa, Fran-
cesc Almira, van recollir el 
premi en el marc de la VIII 
Trobada Thao, que es va fer 
els dies 23 i 24 de maig a 
Palència.
 El guardó és un reco-
neixement públic a la tasca 
feta des de la capital de 
la Noguera per promoure 
l’esport i una dieta equi-
librada entre els escolars 
de la ciutat. El programa a 
Balaguer funciona des del 
2008.

Balaguer va ser un dels primers municipis de l’Estat 
que va adherir-se al programa l’any 2008 i l’ha estat 
aplicant durant els darrers 5 anys
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 Quan falta poc més 
d’un mes per la celebra-
ció de la Transsegre, la 
festa estival per excel-
lència de Balaguer, l’or-
ganització, l’Admiral’s 
Cup Lights, ja té comp-
tabilitzades 240 embar-
cacions d’un màxim de 
300 amb autorització 
per baixar pel Segre. 
 La festa se celebrarà 
els propers 12, 13 i 14 
de juliol i, com sempre, 
compatibilitzarà el des-
cens pel Segre amb la 

Més de 240 embarcacions ja 
s’han inscrit a la Transsegre 
2013, del 12-14 de juliol

Transsegre

La gran Festa de la 
Transsegre es
cel·lebrarà els dies 
12, 13 i 14 de juliol al 
riu Segre

23 joves balaguerins han realitzat el 
curs de monitor d’activitats i de lleure

 Des del passat dilluns 
25 de març, vint-i-tres joves 
de Balaguer i comarca, 
han realitzat el Curs de 
Monitor de Lleure al casal 
Lapallavacara de Balaguer.
 En aquest curs, que va 
finalitzar el passat dissabte 
25 de maig, i que té una 
etapa lectiva de 100 hores 
i una etapa de pràctiques 
de 150 hores, és on els 
alumnes s’han format i han 
après recursos i conceptes 
del món del lleure. 
 Una vegada finalitzats 
tots els processos, i quan 
la direcció del curs certifica 
l’aptitud de l’alumne, s’obté 
el diploma i el carnet oficial 
de Monitor d’activitats.Monitors de Lleure

L’Associació de comerciants 2021 lliura 
els premis a les escoles guanyadores
 L’Escola La Noguera  i 
l’Escola Pia, guanyadors 
del  2n concurs d’orna-
ments d’arbres amb mate-
rial reciclat, a la campanya 
de Nadal que va dur a terme 
Balaguer Comercial 2021, 
van triar el 15 de maig  i el 
4 de juny respectivament 
per bescanviar el val del 
premi que se’ls va atorgar 
coincidint amb el sorteig de 
la campanya.
 El premi va consistir en 
l’actuació del Mag Centena-
rius i un berenar.

El curs s’ha desenvolupat durant els darrers mesos 
al Casal Lapallavacara de Balaguer

Lliurament dels premis

festa nocturna.
Des de l’organització, 
doncs, s’espera un any 
més omplir el riu Segre 
amb milers de persones 
“disposades a passar-
ho bé” i recorden que 
“no només és una festa 
aquàt ica,  s inó que 
es pot gaudir també 
animant als mariners 
des de la vora del riu i 
amb els concerts a la 
nit”. La festa arrancarà 
divendres a la nit amb 
una sessió de dj’s al 
Parc de la Transsegre, 
mentre que pel dissabte 
d e  l a  Tr a n s s e g r e 
2013  s’ha apostat per 
músics de les Terres de 
Lleida: Pastorets Rock, 
7deRock i Tremendos, 
que actuaran dissabte 
a la nit. 

La família Maria-Puigpelat
davant la impossibilitat de donar les gràcies a tots els que ens vau 

acompanyar en el dol per la pèrdua de la nostra estimada

Maria Puigpelat Baldomà
(A.C.S.)

volem agraïr molt sincerament el tracte rebut per part de l’Hospital
Jaume d’Urgelll de Balaguer, així com les mostres de condolència i

suport rebudes amb motiu del seu traspàs a tos els amics i coneguts 
que heu estat al nostre costat.

Balaguer, maig de 2013
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Èxit de participació a la primera Fira de 
la cervesa catalana de Butsènit

 Butsènit d’Urgell va 
celebrar  la primera edició 
de la seva Fira de la Cer-
vesa Catalana elaborada 
artesanalment amb bona 
participació de públic. 
Segons ha explicat l’al-
calde del municipi, Jaume 
Gilabert, «l’objectiu és 
que hi hagi continuïtat del 
certamen». Així mateix, ha 
avançat que en les prope-
res edicions s’aprofundirà 
en el vessant alimentari 
de la cervesa així com en 
els seus valors nutrients 
i gastronòmics. L’alcalde 
també va destacar que 
Butsènit d’Urgell és un 
poble ideal per acollir una 
fira d’aquestes caracterís-
tiques perquè la major part 
de la població es dedica a 
l’agricultura i a la produc-
ció de cereals.
 La inauguració del cer-

Èxit de públic a la Fira de la cervesa

Centenars de persones van acostar-se a Butsènit 
d’Urgell per viure la primera edició de la Fira de la 
cervesa artesana catalana

tamen va anar a càrrec 
d’Albert Marimón, pro-
pietari del restaurant La 
Cava de Tàrrega i nomenat 
recentment com el Millor 
Cuiner Català de l’Any 
2013. Marimón va impartir 
una demostració gastro-
nòmica. Concretament, 
va explicar com s’elaboren 
diversos plats amb cerve-
sa com els porros vells, la 
galta de xai o bé carbonara 
flamande, un dels primers 

Fira de la Cervesa artesana

plats que va aprendre a 
l’escola d’hosteleria. L’ac-
te inaugural  també va 
comptar amb la presència 
del vicepresident de la Di-
putació, Gerard Sabarich. 
 Durant la jornada tam-
bé hi va haver diferents 
xerrades, tasts guiats de 
cervesa. El certamen va 
finalitzar amb un concert 
a càrrec dels grups Lau-
zeta, Trifàsic i Hash Rock 
Band.
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 El dissabte 18 de 
m a i g  e l  S e r v e i  d e 
Pr o t e c c i ó  C i v i l  d e l 
Consell Comarcal de la 
Noguera va organitzar a 
Balaguer la III Jornada 
d’Implantació del Pla 
d’Assistència i Suport 
en matèria de Protecció 
Civ i l  a  la  Noguera , 
amb la col·laboració 
dels  bombers de la 
Generalitat de Catalunya, 
els mossos d’esquadra i 
els agents rurals de la 
Noguera.
 Amb la  temàtica 
«Campanya d’incendis 
f o r e s t a l s  2 0 1 3 ” ,  l a 
jornada s’adreçava als 
voluntaris de Protecció 
Civil dels municipis de 
Balaguer i Artesa de 

Segre,  voluntaris de les 
ADF de Sant Mamet, 
Mig Segre i Noguera 
Oest, voluntaris de la 
Creu Roja i integrants 
dels parcs de bombers 
de voluntaris d’Artesa 
de Segre, Àger i Ponts, 
per facilitar-los les seves 
tasques en els propers 
mesos en què el risc 
d’incendis augmenta.
 La primera part va 
començar  amb una 
xerrada del  cap del 
Pa r c  d e l s  B o m b e r s 
de Balaguer,  que va 
analitzar les claus de la 
campanya forestal 2013 i 
va repassar els incendis 
de la campanya anterior. 
Els mossos d’esquadra, 
per la seva banda, van 
explicar les funcions del 
grup d’ordre durant un 
incendi.
 La segona part es 
va efectuar al Parc de 
Bombers de Balaguer i 
va consistir en pràctiques 
sobre el terreny. 

La Noguera celebra la tercera 
jornada d’Implantació del Pla 
de Protecció Civil

Pla de Protecció Civil

El passat 18 de maig 
amb la participació 
dels bombers, els 
mossos d’esquadra i 
els agents rurals

El conseller d’Agricultura, Josep M. Pelegrí 
inaugura l’”Espai Orígens” de Camarasa

Espai Orígens

 El conseller d’Agricul-
tura, Josep Maria Pelegrí 
acaba d’inaugurar ofici-
alment l’Espai Orígens a 
Camarasa. 
 Situat a les afores del 
poble, a la carretera del Doll 
en direcció a Tremp, Espai 
Orígens és un centre de 
l’Ajuntament de Camarasa, 
que té com a objectiu pro-
moure el coneixement del 
patrimoni natural i cultural 
del territori, entès aquest 
coneixement com l’espai 
comú de la recerca i la di-
fusió.
 El centre neix com a 
continuïtat d’un projecte 
europeu transfronterer 
POCTEFA: La Ruta dels 
Orígens. Espai Orígens és 
el dipositari dels objectius 
aconseguits amb aquest 
projecte.

L’Espai Orígens està situat a les afores del poble, a 
la carretera del Doll en direcció a Tremp i vol donar 
a conèixer el patrimoni natural i cultural

Visita de l’Associació dels Molins d’oli 
de la Noguera a molins de Navarra

 L’associació de Mo-
lins d’oli de la Noguera, 
realitza una viatge a Hi-
senda Queiles i a Hisenda 
Ortigosa dins del seguit 
d’activitats de l’Associació 
amb visites a diferents 
trulls d’altres zones pro-
ductores.   

Visita als molins de Navarra

L’Associació emmarca aquestes visites per
intercanviar experiències amb d’altres zones

 L’Associació es va des-
plaçar fins a Monteagudo 
(Navarra), per visitar les 
excel·lents instal·lacions 
d’Hisenda Queiles.

 Van veure totes les 
instal·lacions, i van com-
probar com elaboren el 
seu magnífic oli, enguany 
guanyador el primer premi 
del COI, d’aquesta cam-
panya, el qual es va poder 
tastar, en la sala destinada 
a cates. 
 A la tarda es van des-
plaçar fins a Viana, on Fer-
nando Ortigosa els va en-
senyar la seva magnífica 
almàssera i després d’un 
canvi d’impressions es va 
donar per finalitzada la 
jornada que ha servit per 
reforçar els llaços d’unió 
dels elaboradors d’oli de 
les dues zones.
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 El campanar gòtic 
de Montgai, a la No-
guera, s’adhereix a la 
celebració del Dia de la 
Memòria 2013, repicant 
les campanes el 10 de 
juny a les 7 de la tarda 
com també ho faran 
centenars de campanars 
catalans per homenat-
jar els grans defensors 
de la llengua catalana. 
D’aquesta manera, a 
la Noguera és el pri-
mer campanar adherit 
a  aquesta iniciativa. La 
jornada es convoca el 
dia 10 de juny en home-

natge al 111è aniversari 
de la mort del poeta i 
sacerdot Jacint Verda-
guer. A més del repic de 
campanes, en moltes de 
les localitats adherides 
hi haurà activitats al 
peu dels campanars, 
com lectures de poemes, 
interpretacions corals 
o altres activitats com 
la iniciativa del Centre 
d’Arts Visuals de Vic, 
que penjarà a la seva pà-
gina web un rellotge que 
mostrarà el temps que 
falta per a la celebració 
del repic de campanes 
conjunt. A Montgai, el 
consistori organitzarà la 
pintada d’un mural i una 
xocolatada popular. 
 De moment, a la ini-
ciativa s’hi han adherit 
més de 150 campanars 
de diferents comarques.

El campanar de Montgai 
s’adhereix a la celebració dia 
de la Memòria 2013

Campanar de Montgai

El proper 10 de juny 
repicaran centenars 
de campanars en pro 
dels defensors de la 
llengua catalana

Èxit de públic en la representació de 
l’obra Boeing Boeing a Montgai

 Unes 140 persones van 
assistir el passat dissabte 
dia 18 de maig a l’estrena 
de la nova obra del Grup de 
Teatre de Montgai, Boeing 
Boeing, de Marc Carmo-
letti i adaptada per Mari-
ano Martín. L’obra es va 
representar a 2/4 de 10 
de la nit a la sala Ateneu 
de la localitat. Des de la 
seva creació, ara fa tres 
anys, el Grup de Teatre de 
Montgai havia representat 
una única obra ‘El Caçador 
de Llebres’ a l’abril del 
2011 i ha participat en l’es-
cenificació d’antics oficis 
(morcaire i barrellaira) en 
el marc de Net. Fira del 
Sabó de Montgai.

Representació de l’obra Boeing Boeing

Àger lliura la medalla centenària a tres 
usuaris de la Residència de la Vall
 El dia 18 de maig, es va 
fer entrega de la medalla 
centenària per a tres usu-
aris  de la Residència de la 
Vall d’Àger, Pepita Porta, 
Josep Novau i Ton Ibern. 
Va ser un acte molt emotiu, 
amb la presència del Presi-
dent del Consell Comarcal 
de la Noguera Pere Prat, 
el Director dels Serveis 
Territorials de Benestar So-
cial i Família a Lleida, Joan 
Ramón Saura i l’Alcalde de 
l’Ajuntament d’Àger, Lluís 
Ardiaca.

L’obra de Carmoletti va ser representada pel grup de 
Teatre de Montgai, que compta amb 15 actors

Emotiu homenatge als tres centenaris
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Jornada Tècnica sobre l’oportunitat 
de la reserva Starlight del Montsec

 El proper dilluns 17 de 
juny, el Consell Comarcal 
de la Noguera acollirà la 
Jornada “Montsec, des-
tinació turística i reserva 
Starlight: una oportuni-
tat”.
 A partir de les 9,30 del 
matí, l’alcalde de Bala-
guer, Josep Maria Roigé, el 
president de la diputació 
de Lleida, Joan Reñé i el 
delegat del Govern a Llei-
da, Ramon Farré donaran 
la benvinguda als assis-
tents, i a les 10,15 comen-
çarà la jornada tècnica que 
introduiran els presidents 
dels consells comarcals 
de la Noguera i del Pallars 
Jussà, Pere pRat i Joan 
Ubach, respectivament.
 La primera ponència 
correrà a càrrec de Salva-
dor Ribas, director cien-

Montsec de nit (Autor. Jordi Bas)

Sota el títol de “Montsec, destinació turística i 
reserva Starlight: una oportunitat” es realitzarà el 
proper 17 de juny al Consell Comarcal de la Noguera

tífic del parc Astronòmic 
del Montsec i de Josep Vi-
lajoliu, tècnic del Consell 
comarcal de la Noguera, 
que parlaran sobre el sig-
nificat i la oportunitat que 
representa la nominació 
de destinació turística 
i Reserva Starlight del 
Montsec.
 Després d’una pausa, 
Jaume León, presentarà la 
reactivació de l’Associació 

Montsec TurÍstic.
 Acte seguit tancaran la 
jornada, amb dues confe-
rències. 
 Jordi Blanch, director 
del Patronat de Turisme de 
Lleida farà l’Anàlisi-Radio-
grafia del turisme a Lleida, 
i Marian Muro, directora 
general de turisme de la 
Generalitat parlarà sobre 
els reptes i oportunitats 
del Turisme a Catalunya.

Flama d’Orió (Autor: Eduard Garcia Ribera)
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 A Viatge a l’optimisme, 
Punset desmenteix que 
la crisi sigui planetària, 
proclama la necessitat de 
redistribució del treball 
mentre l’esperança de vida 
augmenta dos anys i mig 
cada dècada, i ens recorda 
que ja no és possible viure 
sense les xarxes socials. 
Afirma que avui en dia 
la comunitat reclama el 
lideratge dels joves, que 
és més necessari que mai 
aprendre a desaprendre, 
i  que cal  invert ir  en 
educació i, sobretot, en 
l’aprenentatge de la gestió 
emocional. Partint del que 
vam ser en el passat i el 
que som en el present, 
aposta per un demà ple 
d’opt imisme.  L’autor 
afirma: “el passat sempre 
ha estat pitjor, i no hi ha 
dubte que el futur serà 
millor”. 

Jezabel
Autor: Irène Némirovsky
Gènere: Novel·la

 A la sala d’un tribunal 
se celebra el judici d’una 
dona. Gladys Eysenach ja 
no és jove, però ha estat 
molt bonica. Se l’acusa 
d’haver assassinat el seu 
amant, molt més jove 
que ella. Els testimonis 
van desfilant i l’advocat 
i el fiscal s’enfronten. 
Asseguda al recinte dels 
acusats, la protagonista 
sent fragments de la 
n a r r a c i ó  d e  l a  s e v a 
pròpia vida: la infantesa, 
l ’exil i ,  l ’absència del 
pare, el matrimoni, les 
relacions tumultuoses 
amb la seva filla, l’edat 
i el declivi, fins a l’acte 
irreparable. Els membres 
de l  jurat  i  e l  públ ic 
remuguen, s’encenen. 
Però el  culpable qui 
és?  L’acusada?  O e l 
temps que fa bocins les 
il·lusions? 

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

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

Viatge a l’optimisme
Autor: Eduard Punset 
Gènere: Autoajuda

 Entra al món màgic 
d e  l e s  r o n d a l l e s  i 
retroba les princeses de 
sempre, que viuen als 
seus reialmes de paper 
i  fantasia.  Rellegiràs 
l e s  h i s t ò r i e s  d e  L a 
Ventafocs, La princesa i 
el gripau, La princesa i el 
pèsol, La Blancaneu, La 
Bella Dorment i potser 
descobriràs Les dotze 
princeses ballarines i La 
Margarideta.
Set contes tradicionals 
de princeses, adaptats 
per ser llegits als més 
menuts, i acompanyats 
d ’ u n e s  m a g n í f i q u e s 
fotografies que recreen 
e l s  e s c e n a r i s  d e  l a 
h i s t ò r i a  c r e a t s  a m b 
figures fetes de fulls 
de paper que, al  seu 
torn,  són pàgines de 
contes clàssics, fets per 
Su Blackwell. 

Princeses de rondalla
Autor: Wendy Jones
Gènere: Per a infants

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

Indesinenter
Cançó cançonera

No tornis més,

insípid somni irònic cavant els pensaments, 

no tornis ja mai més,

cançó la cançonera, estesa pels afores

i al moll del més endins,

no tornis per a res, contant uns altres vents 

que mai no s’esdevenen,

no tornis que quan semblen

mel·liflu tast de cel, es queden en no-res

com arbre sense arrels, com flors que s’entumeixen. 

No tornis somni absurd,

emulant altres cares avui desfigurades

pel temps que no endebades

senyala qui ha perdut. 

L’enllà s’ha fet enrera,

cançó la cançonera, i el dret és ja revés

com tel aquell dels ulls

que en diuen també bena, al terra ja ha caigut

com cau una quimera, i es fa de nou la llum.
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Més de 40 nens i nenes de Balaguer
participaran al TecniCamp dels Pirineus

 Més de 40 nens i ne-
nes de Balaguer ja s’han 
inscrit al TecniCamp dels 
Pirineus que es celebrarà 
del 24 al 30 de juny a la lo-
calitat de Rialp, al Pallars 
Sobirà.
 El campus, organitzat 

per l’Escola Pia, amb la 
col·laboració del Club Fut-
bol Sala Balaguer i el Club 
Basquet Balaguer, està 
dirigit per Juanjo Tenorio, 
que a la vegada coordina la 
secció de futbol, i compta 
amb els coordinadors Dani 

Activitat del Tecni Camp dels Pirineus l’any 2012

Valls i Francesc Almira 
de Futbol Sala i Bàsquet, 
respectivament, tots ells 
entrenadors titulats.
 A més de les 3 hores i 
mitja diàries d’entrenament 
en l’especialitat escollida, 
els participants practiquen 
t o t  t i p u s  d ’ a c t i v i t a t s 
lúdiques i esportives, com 
el senderisme, els quads, 
passeig a cavall, tennis 
taula, mini golf,  sense 
oblidar els serveis que 
ofereix l’Hotel Comtes de 
Pallars on estan allotjats, 
de piscina i jakuzzi.
 La pràctica del futbol 
es fa al camp de futbol de 
Rialp de gespa natural, 
mentre que el bàsquet i 
el futbol sala es practica 
al pavelló poliesportiu de 
Sort.

Participants de l’edició anterior

 Partit de tràmit el 
que havia d’afrontar el 
CFS Balaguer a la pista 
del Gavà FS contra el 
cuer en la classificació 
i que ja ha perdut la 
categoria. 
 La superioritat dels 
visitants es va fer pa-
lesa des dels primers 
minuts del partit, amb 
un Cristec que tenia en 
tot moment la possessió 
de la pilota i un Gavà que 
es limitava a defensar 
a mitja pista i intentar 
sorprendre amb ràpides 
contres. Els balaguerins 
atacaven un i altre cop 
sobre la porteria defen-
sada per un inspirat Asi-
er i aquesta superioritat 
no es va veure reflexada 
en el marcador al final 
d’una primera part que 
acabaria amb un parci-

al favorable als homes 
entrenats per Jaume 
Canal de 1 a 2. Els gols 
del Cristec serien obra 
de Raul i Tarroja.
 La tónica de la sego-
na part va ser la mateixa, 
amb un equip que tenia 
controlat en tot moment 
el partit però que no 
trobava el gol tot i les 
múltiples oportunitats 
que es generaven. Tres 
gols  de Tiri, Raul i Tar-
roja posaven el 1 a 5 
en el marcador. Txolo 
s’encarregava de deixar 
el definitiu 2 a 6.

El Club Futbol Sala Balaguer 
Cristec guanya per 2-6 a la 
pista del cuer, el Gavà FS

Cristec

El Cristec va
dominar durant tot 
el partit, tot i que els 
gols van costar
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Gemma Lladonosa del Club Tennis
Taula Balaguer campiona de Catalunya

 En tres ocasions va 
pujar la jove promesa del 
Club Tennis Taula Bala-
guer, Gemma Lladonosa, 
al  podi del Campionat 
de Catalunya Benjamí, 
celebrat el passat cap de 
setmana a Esparreguera. 
La primera va ser dissabte, 
en la prova d’equips, on el 
Balaguer Cudós Consul-

tors, format per Lladonosa 
i Vinyet Solans, jugadora 

Gemma Lladonosa i Vinyet Solans

cedida la present tempo-
rada pel CTT Borges, van 
proclamar-se campiones 
de Catalunya, 
 El diumenge, la parella 
formada per les mateixes 
jugadores es proclamava 
campiona de Catalunya de 
dobles, mentre que Gemma 
Lladonosa, tot i desfer-
se en la prova individual 
de totes les seves rivals 
per un contundent 3-0, es 
quedava a les portes de 
l’or, en perdre a la final 
amb Jana Riera, a qui 
havia derrotat el dia abans 
a la prova d’equips.

Gemma Lladonosa

Medalla d’or en dobles i 
per equips i medalla de 
plata en la final
individual benjamí en el 
campionat de Catalunya

 Aquest cap de set-
mana la selecció de 
Lleida de natació amb 
8 nedadors del Club Es-
portiu Natació Balaguer 
han participat amb bons 
resultats al Trofeu Inter 

territorial de seleccions 
Infantil, Júnior i absoluts 
a les instal·lacions del 
CN Molins de Rei  acon-
seguint la 3a posició 
final de seleccions.
 D e l s  n e d a d o r s 
d e l  C E N  B a l a g u e r 
destacarem la tercera 
posició d’en Pere Barbosa 
en els 200 esquena i de la 
Núria Ortiz en els 200 
papallona, a més s’han 
aconseguit 5 rècords 
del club per edats i 2 
absoluts.

Bon paper dels nedadors
balaguerins amb la selecció 
lleidatana de natació

Pere barbosa i Núria 
Ortíz van aconseguir 
un meritori tercer lloc 
en les seves diferents 
modalitats

Nedadors balaguerins a la selecció
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500 alumnes de secundària participen 
a la Diada Olímpica de Balaguer

Diada Olímpica de Balaguer

  U n s  5 0 0  a l u m n e s 
d’ESO de tots els centres 
educatius de Balaguer i 
Bellcaire van participar 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 
(Molí de l’Esquerrà, poli-
esportiu, camp d’esports 
i pavelló d’Inpacsa) van 
acollir tot tipus d’activitats 
i competicions esportives: 
bàsquet,  futbol,  futbol 
sala, natació, bàdminton, 
hip-hop, tennis taula, es-
cacs o hoquei.

Els alumnes dels diferents centres educatius de 
secundària de Balaguer, van participar a diferents 
competicions esportives en una gran jornada

El Club Futbol Sala Balaguer Cristec
organitza el Dia del Futbol Sala Base
 El proper dissabte 8 de 
juny el Club Futbol Sala 
Balaguer, organitza el Dia 
del Futbol Sala Base, en 
les categories prebenjamí, 
benjamí, aleví, infantil i ca-
det masculí i infantil i ca-
det femení amb 30 equips 
participants dels següents 
centres escolars de la 

Dia del Futbol Sala Base 

Aquest proper dissabte 8 de juny amb la participació 
de 30 equips de la comarca

comarca de la Noguera: 
Àngel Guimerà, Escola 
Pia, Vedruna, Gaspar de 
Portolà, La Noguera, ZER 
el Jonc i IES Ciutat de 

 El CF Balaguer s’ha 
proclamat aquest cap 
de setmana campió de 
la Copa Balaguer, un 
torneig de futbol sala 
que enfronta els equips 
participants en la lliga 
regular del campionat 
5 Nacions.
 L a  j o r n a d a ,  q u e 
e s  v a  c e l e b r a r  a l 
pavellons municipals, 
va estar marcada pel 

b o n  a m b i e n t  i  f a i r 
play entre els equips 
participants, la majoria 
dels quals van optar per 
reforçar la plantilla amb 
incorporacions d’última 
hora. 
 U n a  q u i n z e n a 
d’equips van participar 
en la 24a edició de la 
Copa, que es va disputar 
mitjançant un sistema 
d’eliminació KO, des 
de quarts de final fins a 
la final es disputen els 
partits sota normativa 
de futbol 7.
 L’ a l c a l d e ,  J o s e p 
Maria Roigé, i el regidor 
d’Esports, Guifré Ricart, 
van lliurar els premis.

El C.F. Balaguer va guanyar la 
Copa Balaguer en derrotar per 
3-1 a la final al CSK Balaguer

Equip guanyador

A la competició
disputada al Pavelló 
polivalent d’Inpacsa 
hi han participat un 
total de 15 equips

Balaguer.
 El Club Futbol Sala 
Balaguer Cristec, ja està 
treballant en la preparació 
de la propera temporada 
2013-2014 de futbol sala en 
que presentarà diferents 
equips en totes les cate-
gories tant de base com 
de sèniors.
 D’altra banda, l’equip 
de futbol sala de La Sentiu, 
que entrena Manolo Ortiz, 
s’ha proclamat campió de 
la primera divisió amb tant 
sols una derrota en tota 
la temporada, després de 
vèncer el C.F. Balaguer per  
un ampli resultat de 4 gols 
a 9.
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La Triatló de Balaguer va reunir 287 
atletes el passat dissabte 1 de juny

 287 atletes van partici-
par a la VII Triatló Interna-
cional de Balaguer, dispu-
tada el passat dissabte 1 
de juny a la comarca de la 
Noguera.
 Els participants van ha-
ver de superar una primera 
prova de natació al pantà 
de Sant Llorenç, amb un 
total de 1900 metres de 
recorregut, fent dues voltes 
i mitja a un circuit en el 
pantà, davant del Càmping 
de Sant Llorenç.
 La segona prova va ser 
la de bicicleta en una sola 
volta de 93 quilòmetres i 
consta de 3 ports de mun-
tanya amb un desnivell 
acumulat de 1.559 metres. 
L’alçada mínima del circuit 
és de 213 metres i la màxi-
ma de 908 metres.
 Al llarg del recorre-

Un moment de la sortida en bicicleta

Guillem Pascual del Blanes i Ester Hernández del 
Reus Ploms van ser els guanyadors absoluts en
categoria masculina i femenina, respectivament

gut es superen tres trams 
especialment durs amb 
pendents entre el 13% i el 
17%.
 Per últ im, el  tercer 
tram,el circuit de la cursa 
a peu és completament pla 
i es disputa a 3 voltes de 
7 quilòmetres cadascuna. 
La major part del circuit 
es disputà per terreny as-
faltat tret del quilòmetre 
inicial que recorre el marge 
esquerra del riu Segre i és 

per gespa i camí de terra. 
Per segon any el triatló va 
passar just pel centre de 
Balaguer pujant i baixant 
per la principal artèria de 
la ciutat, el Passeig de 
l’Estació. 
 En categoria masculina 
va guanyar Guillem Pascu-
al amb un temps de 4 hores 
27’ 49’’ i en categoria fe-
menina, la guanyadora va 
ser Ester Hernández amb 5 
hores 25’ 12’’.

Sortida de la prova de natació
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El Bar Andreu organitza el segon
Campionat de Botifarra el 22 de juny

 Bar Andreu organit-
za la segona edició del 
Campionat de Butifarra 
a Lapallavacara. Serà el 
pròxim dia 22 de Juny a 
dos quarts de quatre de 
la tarda. Els guanyadors 
s’emportaran un pernil 
ibèric cada un, els segons 
i tercers classificats un 
pernil serrà i de la quarta 
a la vintena posició rebran 
espatlles de pernil. A més 
a més sortejaran diferents 
lots cedits per alguns co-
merços de Balaguer. 
 E l  p r e u  é s  d e  3 0 € 
per parella i  inclou la 
participació al campionat, 
b e r e n a r - s o p a r  i  u n 
obsequi.

Els guanyador de l’anterior edició

El prebenjamí A del C.F. Balaguer es
proclamà campió de la “Pinyana Cup”
 Aquest passat cap de 
setmana el Prebenjamí A 
del CF Balaguer es va pro-
clamar campió del torneig 
de futbol base “Pinyana 
Cup”. Per aconseguir-ho, 
els jugadors entrenats per 
Abraham Aranda, van ha-
ver de guanyar a l’Escola 
de Futbol Baix Segrià A, al 
Fraga A, al Mig Segrià A i al 
River Monzón A. Un mag-
nífic torneig que rubrica 
l’excel.lent temporada de 
l’equip del Prebenjamí A 
durant tota la temporada.
 Al mateix torneig, però 
en categoria benjamí, el 
benjamí B del CF Balaguer 
va caure en semifinals, 
realitzant també una bon 

El campionat es farà al casal Lapallavacara, i hi
haurà premis per a les vint primeres parelles

Prebenjamí A del C.F. Balaguer

torneig amb dues victòries 
i dues derrotes.
 Precisament, el passat 
divendres 31 de maig els 
coordinadors del futbol 

base del CF Balaguer, Roger 
Giribet i Jordi Tarrés, van 
presentar les línies mestres 
a seguir de cara a la tempo-
rada 2013/2014.

 L’Ajuntament de Ba-
laguer ofereix aquest 
estiu un ampli ventall 
d’activitats per als in-
fants i joves de la ciutat. 
Agrupades en el pro-
grama Estiu Esport, les 
propostes inclouen des 
d’activitats culturals, 
com música o teatre, 
fins a esports conven-
cionals, com bàsquet 
o futbol, o d’aventura, 
com espeleologia, bus-
seig o escalada. Totes 
les estades, adaptades 
a cada edat (des dels 4 
mesos fins als 16 anys) 
es faran en règim de 
matí i, en diversos torns, 
durant tot l’estiu.
 L ’ a l c a l d e  d e 
Balaguer, Josep Maria 

Roigé, ha destacat la 
voluntat del consistori 
de “cobrir les necessitats 
educatives i lúdiques 
de ls  in fants  durant 
l ’època d’estiu,  a la 
vegada que ajudem als 
pares a compatibilitzar 
la vida laboral i familiar”. 
“És un programa que 
e s  c u i d a  a l  d e t a l l 
perquè,  tot  i  que és 
un  temps per  l ’oc i , 
també l’hem d’aprofitar 
p e r  a p r e n d r e ” ,  h a 
recalcat.   
 En aquest sentit, cal 
destacar que algunes de 
les activitats esportives 
es  faran en anglès , 
per  ta l  d ’ incent ivar 
l’aprenentatge i pràctica 
d’aquesta llengua fora 
de l’àmbit acadèmic.
 Des de les regidories 
d’Esport i Ensenyament 
s ’ h a  p r e p a r a t  u n 
programa per a tots els 
gustos, dividit en quatre 
estades, segons l’àmbit 
d’interès dels infants.

L’Ajuntament ofereix el
programa Estiu Esport amb 
un ampli ventall d’activitats

Estiu Esport

Durant tot l’estiu 
s’organitzen diferents 
tipus d’activitats cul-
turals i esportius per 
joves 
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  He llegit el llibre 
de l’Aznar balaguerí. Si la 
seva presentació a la ciu-
tat ja va esser un èxit per 
propis i estranys, -sense 
una justa Maria d’aperitiu- 
és per fer ressaltar que la 
seva lectura resulta distre-
ta. T’empasses les pàgines 
amb unes ganes de verta-
der golafre. I quan pares i 
analitzes el llegit, veus que 
l’autor es va descobrint da-
vant dels teus ulls i et diu 
com és, com pensa, com 
és de gran el seu senti-
ment vers la terra que xafa. 
Amb sinceritat et va dient 
el seu parer de persones 

ja absents, i d’algunes ben 
conegudes com a rendis-
tes del país a perpetuïtat. 
No deixa de fer notar el seu 
desengany i la seva triste-
sa pel somni no fet realitat; 
per un canvi d’objectiu.
 En sentiments ens re-
corda el Balaguer desapa-
regut. Amb els personatges 
que es movien en ell. Quan 
parla d’algunes persones 
pots arribar a notar els ulls 
una mica més humits. No 
ofèn a ningú, sols diu la 
veritat, que a vegades pica. 
En fi, un bon llibre que pot 
distreure i explicar alguna 
cosa que potser hauria pas-

sat de llarg. I el més simpà-
tic (en els temps d’avui), es 
que vessa humilitat.
 Amb tot el que ens cau 
i caurà, ja tenim “Consell 
Assessor de la Transició 
Nacional”. És de fer res-
saltar que no hi ha ningú 
de Lleida. Vull dir ni de la 
capital ni de la província, 
continuem essent el no res 
dintre aquesta nova Catalu-
nya. Juntets fan una bona 
colleta. En la fotografia 
surten riallers i optimistes 
-aneu a saber el per què-, 
amb la feinada que tindran. 
Escollits com és de supo-
sar entre els millors, com 
sempre fa el nostre Presi-
dent. Jo que sempre estic a 
les beceroles amb això de 
les pàtries, banderes i ser-
mons em pregunto quan 

deu costar aquest Consell. 
Perquè com tots sabem a 
Barcelona tot costa molts 
diners. Està previst que han 
de fer dinou informes cen-
trats en la independència. 
El primer estarà dedicat a 
la consulta  que es vol fer al 
poble català, i estarà llest 
al juliol. Aquets dignes ca-
talans que cobren a mesos, 
setmanes o per dies? M’ha 
fet molt feliç veure la Sra. 
Rahola inclosa a l’equip, i 
jo em pregunto qui ha de 
pagar tot això? La resposta 
correcta deu ser: la Genera-
litat, doncs per aquestes i 
altres feines, es diu que ha 
proveït tres cents milions 
d’euros. És de suposar que 
hi van incloses les despe-
ses de les quaranta-tres de-
legacions esteses pel món, 

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.

Un llibre i uns fets
C.G.A.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

fent la feina de donar a co-
nèixer el “Cas Català”. Tro-
bo que no deixa de ser una 
forma més de fer públic i 
ben notori on ens trobem: 
confosos, davant de tanta 
riquesa endeutats com es-
tem fins que ens paguin si 
ho fan, clar està. No hi pot 
haver pitjors moments per 
un afliliat al PP que els ac-
tuals. Mentrestant ell paga-
va la quota d’afiliat i potser 
feia proselitisme de tot cor, 
uns altres jugaven a “tocar 
i cobrar”. Ara va sortint a la 
llum, tots el transfons de la 
seva suposada honestedat 
que res ha d’envejar a la 
del PSOE.
 És arribat el moment de 
llegir només HOLA, on tot 
és de color rosa i la vida no 
deixa d’ésser un somni.

 Veig que el pitjor del 
nou sistema, és que s’han 
carregat i enganyat a la 
joventut. Tornant 50 anys 
enrere, treballadors sen-
se drets, agraïts per tenir 
treball, i tenint més treball 
amb menys sou i més po-
der per l’empresari.
 La prova és que en la 
dècada de 1990, la deso-
cupació juvenil mai va bai-
xar del 8% i ara estem per 
sobre el 59%. Alguna cosa 
s’està fent malament; ens 
toca reaccionar i unir-nos 
ja, perquè la responsabili-

Joventut diví tresor
Francesc Cucurull i Torra
----------------------------------------------------------------------------------------------------

tat és de tots i no aconten-
tar-nos deixant fer.
 No crec que hagi estat 
bo aquest desordre; ens 
toca recuperar la gent valu-
osa, la joventut i jubilar els 
de més edat.
 I el pitjor de tot, crec 
que no hi ha cap interès pel 
jovent, a que siguin respon-
sables, a que no estiguin 
en mals llocs, perillosos a 
altes hores de la matinada.
Si volem construir una na-
ció amb futur, primer de tot 
ens hem d’interessar per la 
moral, ja que les drogues 

i el sexe són la principal 
causa de disbauxes, ja que 
s’apoderen sense gaire di-
ficultat.
 També és tasca dels 
pares i educadors i tots hi 
hem de posar de la nostra 
part, doncs si seguim així, 
es paguen les conseqüèn-
cies i cada dia tenim menys 
autoritat.
 Hem d’obrir els ulls, 
lluitar per no deixar-nos 
abastar; necessitem actuar 
pacíficament, amb la ment 
clara i intentar activar 
l’economia. Si estem units 
es pot construir un nou 
partit on hi hagi la igualtat, 
amb idees més humanes i 
netejar tot el brut.
 No cal ser gaire perspi-

caç, per adonar-se que la 
política és una professió 
i que, encara que perdin, 
segueixen cobrant quasi el 
mateix, a més d’una jubila-
ció molt ben retribuïda. En 
canvi, molts que tenen una 
carrera universitària valuo-
sa, no tenen treball i els qui 
en tenen, cobren una misè-
ria.
 Com podem observar, 
les grans corporacions 
internacionals i els dià-
legs de grans cultures, les 
religioses entre d’altres, 
tampoc han solucionat el 
problema. Crec que nosal-
tres seriem més eficaços, 
ja que com deia Churchill 
el silenci no és bon com-
pany i la cultura és bona 

si la fem servir per a fer el 
bé. Però hem de tenir pre-
sent que amb aquesta crisi 
estem en temps de reflexió 
i de crear un model nou, 
solidari i menys superfici-
al. I cada ser humà sigui 
responsable d’aquesta si-
tuació i que els retalls han 
de començar pels de més 
amunt. També seria inte-
ressant tornar a la part mit-
jana perquè és el motor de 
l’economia i la base de la 
seguretat del país: perquè 
treballa, consumeix i inver-
teix.

------------------------------------------
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 Els bars El Talladet 
i Kuiper 2 de Balaguer, 
són dos dels pioners a 
la província de Lleida, 
dels anomenats bars 
solidaris, on els clients 
poden deixar pagat, 
de manera anticipada, 
diferents consumicions 
per a persones sense 
recursos.
 A q ues t a  i d ea  v a 
sorgir fa uns mesos 
a la ciutat italiana de 
Nàpols, i gràcies a les 
xarxes socials s’ha anat 
consolidant a molts 

Els bars El Talladet i Kuiper 2  
ofereixen els cafès solidaris a 
gent sense recursos

El Talladet

Alguns clients deixen 
pagades les consu-
micions per persones 
sense recursos

Térmens celebra el 24 aniversari de la 
Llar de Pensionistes Sant Sebastià

 El passat diumenge 12 de 
maig, la Llar de Pensionistes 
i jubilats Sant Sebastià de 
Térmens van celebrar el 24 
aniversari de la fundació de 
la Llar, i es va homenatjar 
als veïns i als nascuts a 
Térmens l’any 1933. entre 
aquests, van assistir 21 
dels 30 que hi ha vius en 
aquest moment. Al dinar 
de germanor celebrat al 
Poliesportiu, hi van assistir 
al voltant de 350 persones, 
i els homenatjats van rebre 
una placa personal cada 
un per part de l’Ajuntament 
de Térmens i diferents 
obsequis de la Diputació de 
Lleida, Consell Comarcal de 
la Noguera i de «La Caixa». 

Dinar de germanor

Mostra de bonsais al Passeig de
l’Estació el diumenge 16 de juny
 Com cada any, el Club 
Bonsai Balaguer farà una 
mostra al Passeig de l’Es-
tació des de les 11 del matí 
fins a les 8 de la tarda.
 En la mostra es podrà 
gaudir d’una gran varietat 
de bonsais, i entre ells, al-
guns centenaris i altres de 
molta categoria.
 Així mateix, totes les 
persones interessades re-
bran la informació que ne-
cessitin dins del  món del 
bonsai així com la possibi-
litat de comprar exemplars 
a preus molt assequibles.
 

Es va retre homenatge a 21 veïns nascuts l’any 
1933, amb un dinar de germanor al Poliesportiu

Mostra de bonsais

països europeus. A 
Catalunya va iniciar-se 
fa un parell de mesos a 
través d’internet, en un 
local de Barcelona.
 Els clients poden 
deixar pagades dife-
rents consumicions 
per un cafè, un entrepà 
o qualsevol altre pro-
ducte del bar. Aques-
tes consumicions van 
incorporant-e en una 
llista i els clients sense 
recursos poden pren-
dre la consumició abo-
nada anteriorment.
 Kuiper 2 permet 
poder fer l’abonament 
de les consumicions 
per internet.
 Molts bars ja s’han 
donat d’alta a la pàgi-
na web cafespendien-
tes.es
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Taller sabó el dia 8, a la llar 
de jubilats de Vallfogona

La colla Santa Maria de les Franqueses 
va ballar al Monestir de les Avellanes

 La col la sardanista 
S a n t a  M a r i a  d e  l e s 
Franqueses,  va iniciar 
la seva temporada  al 
concurs d’Almacelles, a 
primers de del passat mes 
de Març. El 21 d’Abril, la 
Colla va celebrar la festa 
de Sant Jordi amb una 
missa  al Sant Crist. Com 
cada any, la Colla, també 
va participar a l’Aplec de 
les Franqueses durant la 
celebració de la Missa.
 E l  d iumenge 26  de 
maig al Monestir de les 
Avellanes, es va celebrar 
una gran festa amb motiu 
de el comiat de la Mare de 
Déu, del seu Monestir. La 
Colla també va participar 
en la Missa ballant una 
sardana en honor a la 
Verge. 

Colla sardanista Santa Maria de les Franqueses

 Dins de les activitats 
que organitzen mensu-
lament la llar de jubilats 
de Vallfogona, l proper 
dissabte 8 de juny, han 
organitzat un taller de 
sabó a càrrec de la mes-
tra artesana sabonera 
M. Àngels Prats, la qual 

En la Missa de comiat de la Mare de Déu del
Monestir de les Avellanes, en el seu retorn al Museu 
Diocesà de Lleida

Llar de jubilats de Vallfogona

ensenyarà  a fer als as-
sistents les tres varie-
tats de sabó natural: el 
sabó de caldera, el sabó 
fred i el sabó líquid per 
a rentadora. El taller es 
farà a la Llar de Jubilats 
de Vallfogona a les 6 de 
la tarda. 
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Anuncis breus classificats
TREBALL
----------------------------------
SI VOLS SER VOLUN-
TARI de Protecció Civil 
de Balaguer, truca’ns 
al 625340340.
----------------------------------
PROFESSORA nativa 
dóna classes d’anglès, 
repassos i classes de 
conversa. Classes par-
ticulars i grups. Raó: 
650422582.
----------------------------------
ES DONEN classes 
particulars de músi-
ca (llenguatge mu-
sical i piano). Raó: 
669117026.
----------------------------------
ESTUDIANT de Físi-
ques s’ofereix per do-
nar classes particulars 
de Matemàtiques i 
Física (ESO i Batxille-
rat), durant els mesos 
de juliol i agost. Raó: 
629870691.
----------------------------------
CONSTRUCCIONS 
i reformes Germans 
Vidal Guardiola, 27 
anys d’experiència. 
Teulades, banys, fa-
çanes, comunitats, 
granges, magatzems, 
cases antigues. Re-
formes en general. 
Preu econòmic. Tel. 
690921832.
----------------------------------
ES BUSCA noia sense 
càrregues familiars, 
per cuidar senyora de 
79 anys a casa de la 
costa, de juny a setem-
bre. Raó: 682813506.
---------------------------------- 
ES DONEN classes 
d’anglès, primària i 
ESO. Raó: 647185846.
----------------------------------

S’ENSENYA a tallar i 
a confeccionar, cosir 
a màquina i tota mena 
labors, al c/ Nogue-
ra Pallaresa, 30. Tel. 
600740167.
----------------------------------
ES TRASPASSA lli-
cència de taxi de Ba-
laguer, per canvi de 
residència del titular. 
Oportunitat d’assegu-
rar-se un lloc de treball 
fix. Traspàs de cartera 
de clients, companyi-
es d’assistència en 
carretera, SS i altres. 
Raó: 609382223.
----------------------------------

IMMOBLES
----------------------------------
BALAGUER: lloguer 
de pisos, despatxos i 
places d’aparcament. 
Raó: 973443800.
----------------------------------
LLOGUER/venda de 
pàrquings al c/ Barce-
lona, 72 i c/ St Jaume, 
2. Raó: 676116396.
----------------------------------
VENDA o LLOGUER 
de pàrquings tancats 
al c/ Jaume Balmes, 
11 de Balaguer. Raó 
telèfons: 629310479-
629715431.
----------------------------------
ES VEN torre a 4km. 
de Balaguer, 3.000m2 
de terreny, aigua de 
reg i potable, 2 hab., 
cuina-menjador, WC. 
Plantat d’oliveres. Ide-
al caps de setmana. 
Raó tel. 607088193.
----------------------------------
VENC casa a Àger. 
Trucar a les nits al tel. 
932113910.
----------------------------------

ES LLOGA pis a Ba-
laguer, 2 hab., cuina 
independent, cale-
facció, parquet, elec-
trodomèstics. Preu: 
350 e/mes amb co-
munitat inclosa. Raó: 
656536347.
----------------------------------
VENDA dúplex de 
105m2, del 2008, a Va-
llfogona de Balaguer. 
Menjador, cuina, 2 
banys, 3 hab., balcó, 
terrassa (45m2), pàr-
quing, traster, electro-
domèstics i mobles. 
Financiació 100%. Raó 
tel. 679606061.
----------------------------------
ES VEN pàrquing tan-
cat al c/ Sanahuja, da-
vant Germanes Carme-
lites. Raó: 666724096.
----------------------------------
ES LLOGA magatzem 
de 21m2 al c/ St. Pere 
Màrtir,  preu 90 e/
mes. Apartaments a 
Camarasa, totalment 
equipats i amb vistes 
al riu. Pàrquing al c/ 
Urgell. Raó telèfon: 
973447752-639920281.
----------------------------------
ES LLOGA pis moblat 
al C/ Sanahuja núm. 
28. Electrodomèstics 
inclosos, televisió, es-
tris de cuina, etc. Raó 
tel. 973446087.
----------------------------------
VENDA XALET uni-
familiar a 6 min. de 
Balaguer. Parcel·la 
urbanitzada de 2.300 
m2, amb piscina i bar-
bacoa. Excel.lent situ-
ació. De particular a 
particular. Informació 
al 679212459.
----------------------------------

ES LLOGA pisos i dú-
plex a Bellcaire, obra 
nova. Molt econòmic. 
Raó: 973450051 (tru-
car amb horari de 9 a 
13.30h).
----------------------------------
ES LLOGUEN places 
de pàrquings tancats 
al c/ Marc Comes. 
Raó: 669117026.
----------------------------------
O P O R T U N I TAT, 
venda de parcel·les 
aïllades a la millor 
zona de Balaguer, 
al costat del col·legi 
Mont-roig, 516 m2. 
Raó: 676996765.
----------------------------------
ALQUILO o vendo 
apartamento, amu-
eblado, 1 hab., ideal 
parejas, gran ocasión. 
Precio: 290 €/mes co-
munidad incluida. Tel: 
676436535.
----------------------------------
ES LLOGA pis al c/ Bar-
celona, cuina, menja-
dor, 2 banys, 4 hab., 
terrassa, calf., ascen-
sor, moblat. Tot exteri-
or. Raó: 696527481.
----------------------------------
MIAMI PLATJA, es llo-
ga apartament, 2 hab., 
a 100 m del mar, bones 
vistes, cèntric. Juny 
300€/setmana, juliol/
agost 350€/setmana. 
Raó: 675856512 Laia.
----------------------------------

VARIS
----------------------------------
DUO DE SOPRANO-
PIANISTA ofereix un 
ampli repertori clàssic 
per les vostres cerimò-
nies. Raó: 677539151.
----------------------------------

ANTIGUITATS JM. 
Comprem antiguitats, 
buidem pisos vells, 
cases, trasters... Gra-
tuïtament. Raó tel: 
620172472.
----------------------------------
COMPRO monedes, 
segells d’Espanya, bit-
llets antics, postals, 
fotos, llibres, publica-
cions, còmics, cromos, 
llibres de Festa Major 
i Fira Balaguer, Grocs 
(100 primers). Qualse-
vol cosa relacionada 
amb Balaguer. Raó 
telèfon: 676803205.
----------------------------------
ES VEN taules i cadi-
res en bon estat. Raó 
Tel. 973420029.
----------------------------------
E L E N A  T A R O T 
8 0 6 5 9 9 5 9 2  V i s a 
972215590 Tornarà? 
Trucarà? Els teus sen-
timents. Atiendo per-
sonalmente. Tf 1,16, 
Tm 1,53, apto 596, cod 
17080 +18a. 
----------------------------------
A SANT JUDES TA-
DEU, advocat de les 
coses difícils i deses-
perades. Ora 9 Ave-
maries durant 9 dies 
i demana 3 desitjos: 1 
de de negocis i 2 d’im-
possibles. Al 9è dia 
publica aquest anunci 
i es complirà encara 
que no ho creguis.
-----------------------------------
----------------------------------
Per anuncis en aques-
ta secció adreceu-vos 
a les nostres oficines 
al c/ Sant Lluís, 36-38 
de Balaguer.
-----------------------------------
----------------------------------



23<<S E R V E I S

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 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 13 de juny a les 8 de la tarda del 20 de juny 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 



24 >> E S P O R T S


