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Amb el suport de

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

Diuen que uns dels dies
més feliços de la vida dels
pares i, per descomptat,
dels propis fills, és quan
aquests
aconsegueixen
finalitzar uns estudis, especialment si són universitaris. Després d’una llarga
cursa plena d’obstacles, els
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Permanència
Després de tenir-ho molt difícil i de molt patir, el Club
Futbol Balaguer ha assolit la permanència a la Primera
Catalana, després de la seva victòria al camp d’Aixovall a
Andorra.
La nostra felicitació a l’equip tècnic i aquest grup de
jugadors, la majoria joves balaguerins que han fet pinya
en una temporada que ho han passat força malament. Un
grup humà que s’ha deixat la pell als camps de la Primera
Catalana, molts cops sols i sense el suport de directius ni
afició.
Però ara és un moment de celebració, els jugadors
s’han guanyat el reconeixent de socis, aficionats i de
tota una ciutat, que malgrat el municipal no s’omple ni
de bon tros, s’ha alegrat d’aquesta victòria i d’aquesta
permanència a la Primera Catalana.
Ara vindrà una època de descans i de reflexió per a tots,
socis i aficionats han de fer pinya amb la directiva del club
per a que el Balaguer oblidi el més aviat possible totes
les dificultats, i tant l’Escola de futbol, el Futbol base i el
primer equip, directius, socis, pares i aficionats treballin
plegats per mantenir una estructura de club que es troba
a dos anys de celebrar el seu centenari.
El futbol com tot esport, ha de ser educador,
cohesionador i animador d’una ciutat. El Balaguer, cada
cap de setmana porta el nom de la ciutat per arreu de
Catalunya, i segurament, és un dels elements locals que
més pàgines de diari, programes de ràdio i televisió aporta
a la ciutat.
Des d’aquestes ratlles volem felicitar el C.F. Balaguer
per aquesta permanència aconseguida amb treball i esforç.

esforços i els sacrificis esmerçats donen el seu fruit
i hom aconsegueix aquell
objectiu que més d’un cop
pot semblar inassolible.
Per influencia anglosaxona
aquest èxit aconseguit es
fa palès el dia de lliurament
d’orles als nous titulats.
És un dia de joia, d’il·lusió
i també, per què no, d’esperança, que és compartit
per quasi l’absoluta majoria dels assistents a l’acte
en qüestió. Sempre hi ha,

però, aquell qui, per motius
que ignoro i així vull continuar, es mou per altres
propòsits i en comptes de
compartir la felicitat que
traspua en tothom recorda
com serà de difícil o impossible obtenir feina. La vida
és dura i no cal que es recordi a ningú, i molt menys
si hom és especialista en
orientació personal i professional. Si us plau, encara que sigui per un sol dia,
deixeu que la gent somniï.
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Balaguer va acollir les Jornades Thao
d’educació per a la salut dels infants

Balaguer celebrarà la 26 ena
edició de la Nit de l’Esport el
proper divendres, 20 de juny

Nit de l’Esport

Una de les activitats de la jornada familiar, diumenge matí

El diumenge es va fer una jornada lúdica dedicada a
les famílies de la capital de la Noguera
Balaguer va acollir el
passat cap de setmana les
jornades Thao d’educació per
a la salut des de la infància,
un esdeveniment dirigit a
professionals de la salut i
l’ensenyament, que pretén
facilitar-los eines per millorar

Jornades tècniques el dissabte

els hàbits alimentaris dels
infants. La jornada tècnica,
es va fer el dissabte a Lapallavacara, i es va completar,
diumenge, amb una diada
lúdica per a les famílies de la
ciutat.
La Fundació Thao, a la

qual la ciutat de Balaguer
hi està adherida, treballa
per a la promoció d’hàbits
alimentaris saludables entre
els infants i les seves famílies, amb diverses activitats
programades durant l’any.
A diferència de les jornades del dissabte, més tècniques i dirigides a professionals de la salut i l’educació, el
diumenge es van organitzar
una sèrie d’activitats per a les
famílies.
Es tractava d’una gimcana amb diferents activitats
que havien de superar els
infants acompanyats pels
seus pares i mares. Un cop
superades totes les proves
(dibuixar, fer tastos de fruita, fer brotxetes amb fruita,
ballar, pujar en un rocòdrom
inflable, jugar a bàsquet,
tennis i a la xarranca) els
nens rebien un obsequi de la
jornada Thao per les famílies.
La Jornada, molt participada,
va ser tot un èxit.

Una nit en la que es
reconeix l’esforç i el
treball dels
esportistes i clubs
locals
L’ A j u n t a m e n t d e
Balaguer celebra,
coincidint amb la
finalització de la
temporada esportiva dels
clubs i entitats esportives
de la ciutat, la nit de
l’esport. La celebració vol
obsequiar i commemorar
la bona trajectòria dels
clubs municipals,
tenint en compte que
cada un d’ells i de
forma individualitzada
conviden a rebre el premi
al millor esportista o
equip que millors
resultats esportius han
donat durant la present
temporada.

La festa, que es
celebra amb un sopar
per a tots els nominats,
entrenadors, dirigents
i acompanyants, es
desenvolupa mitjançant
una presentació
audiovisual d’imatges
i fragments d’escenes
que s’han donat durant
el transcurs de les
diferents competicions
i modalitats esportives;
tot això amb la conjunció
de l’entrega de trofeus
als diferents nominats,
entregats per les diferents
autoritats municipals i
provincials, fan que la
festa es complementi
i es defineixi com
un excel·lent fi de
temporada.
La present edició es
celebrarà a les Piscines
Municipals del Secà el
divendres, 20 de juny a
les 21:30 hores, en la seva
26a. edició

B A L A G U E R <<

Els carrers de Balaguer acolliran la
segona Diada Bastonera el 14 de juny
El proper dissabte 14 de
juny, Balaguer acollirà la 2a
Diada Bastonera de Balaguer, organitzada pel grup
Ball de Bastons del Casal
Pere III.
Durant el mati, a partir de
les 11 h, els carrers del centre
històric i de davant del riu seran l’escenari de les ballades
de bastoners, acompanyats
de la música de les gralles
i timbals dels Nous Grallers
d’Agramunt. A la diada hi ha
diverses colles d’arreu de les
comarques catalanes, com
són Mollerussa, Barcelona i
Lleida.
Al migdia es farà un dinar
obert a tothom, amb un preu
popular de 8 euros, al Col·legi
Àngel Guimerà, que estarà
amenitzat pel grup Vae Vae
i es clourà amb el grup The
Folkies.

El proper divendres 13, sopar
dels 30 anys de Transsegre

Durant tot el matí els grups de bastoners faran un
cercavila pels diferents carrers del centre històric i
de l’Eixample de la capital de la Noguera

La Transsegre arriba enguany a la 30ena edició

El proper divendres
13 de juny, es farà un
sopar popular per celebrar el 30 aniversari de
la Transsegre.
Un sopar a l’Avinguda Països Catalans, a la
placeta de l’estació d’autobusos (preu de 12€),
Ball de bastons

i concert del grup local
Los Rehenes i Dj Quelo
amenitzaran la festa.
La Transsegre arribarà enguany a la seva
30ena edició els propers
11, 12 i 13 de juliol, la
festa de l’estiu més esperada.
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Salvador Cardús protagonista de la
l’última xerrada del Cercle de Promoció
“Catalunya 1714-2014: la crisi institucional a
Catalunya. El dret a decidir dels catalans”

Salvador Cardús

El proper divendres
13 de juny, el Cercle de
Promoció Econòmica i
Iniciatives de Balaguer farà
l’última xarrada d’aquest
cicle, amb la conferència
‘Catalunya 1714-2014: la crisi
institucional a Catalunya. El
dret a decidir dels catalans’,
a càrrec de Salvador
Cardús, doctor en Ciències
Econòmiques, professor
titular de sociologia a la
Universitat de Barcelona.
La conferència es farà a
partir de les 20.30 h a la Sala
d’Actes de l’Ajuntament de
Balaguer, i a les 21.30h es
farà un sopar col·loqui al
restaurant Cal Xirricló.

Alumnes del Vedruna participaran al
programa Fish and Chips, de TV3
Alumnes de cicle superior
de l’Escola Vedruna Balaguer
han estat seleccionats per
participar en el programa
“Fisch and chips”, de TV3.
El passat dia vuit de maig
van superar un càsting en el
mateix centre. 		
En aquesta fase de selecció,
van prendre part deu alumnes
pertanyents a les dues
classes de sisè d’educació
primària. Per aquest motiu,
el proper dia 13 de juny, a
dos quarts d’una del migdia,
estan convocats a Barcelona,
als estudis de Mediapro,
empresa organitzadora del
programa, per participar-hi.
“Fisch and chips” és

Alumnes del Vedruna participants al programa

un concurs en llengua
exclusivament anglesa
que s’emet els dissabtes al
matí i es basa en un seguit

de proves, en les quals
els participants han de
demostrar les seves habilitats
lingüístiques i cognitives.

Sopar per la lluita contra el
càncer, el proper 28 de juny
als Cellers de Costers del Sió

Sopar lluita contra el càncer

Es preveu recaptar
més de tres mil euros
i la participació de
més de 200 persones
al sopar
El proper dissabte dia
28 de juny a dos quarts
de deu, als Cellers
dels Costers del Sió,
a la partida de Flix de
Balaguer tindrà lloc el
sopar de d’estiu per la
lluita contra el càncer
amb un doble objectiu,
un de conscienciació i
l’altre de recaptació de
diners per a la recerca i
la investigació d’aquesta
malaltia.
Però per investigar,
p e r p r e v e n i r, p e r
curar... fan falta molts
recursos i que no es
poden assumir només
amb les aportacions
institucionals. És per això

que des de Balaguer i la
Noguera es vol aportar
també el granet de sorra
organitzant aquesta
activitat, que preveu una
assistència de més de 200
persones i una recaptació
de més de 3.000 euros
provinents del sopar i
donacions de particulars.
Com a cloenda de la
festa actuarà per a tots
els assistents el grup
“Casalswing”.
Les inscripcions al
sopar, amb un donatiu
de 30 euros, poden ferse als membres de la
Junta o a les farmàcies
de Balaguer. En nom de
l’Associació per la lluita
contra el càncer de la
Noguera, l’Ajuntament
de Balaguer i el Consell
Comarcal s’anima a
participar-hi i expressar
un agraïment especial a
totes les empreses que
ajuden amb les seves
aportacions.

COMARCA

Sant Urbà de la Figuera reuneix un
bon grup de veïns a la seva Festa
Des de l’any 2005, els
habitants i descendents de
la Figuera, organitzats en
l’Associació Cultural Patronat
Sant Urbà de la Figuera, han
recuperat la festa major en
honor a Sant Urbà, que es
celebrà el quart diumenge
de maig. Aquest aplec té un
marcat caràcter sentimental
doncs el record de la vida
quotidiana a la Figuera és ben
present en totes les converses
entre familiars i amics.
Any rere any, aquest aplec
acull nombroses persones
vingudes dels pobles veïns,
interessats per les activitats
que s’organitzen, visitar
l’entorn, i retrobar amistats.

Sant Urbà de la Figuera

Destacà la participació de
la Rondalla d’Algerri en
l’acompanyament musical
de la missa i s’han visualitzat

les obres de millora de l’accés
a l’església de Sant Urbà així
com el drenatge per evitar la
humitat dels murs.

Desenes de persones participen a
l’Aplec de la Mare de Déu de Cérvoles
Els ajuntaments d’Os de Balaguer i d’Algerri han
arranjat el camí, gràcies a les reivindicacions dels veïns

Aplec a l’ermita de Cérvoles

Com és tradició, cada
tercer diumenge de maig
els veïns d’Algerri celebren
l’Aplec de la Mare de Déu de
Cérvoles. Aquesta trobada
és de les més consolidades
i concorregudes de la
comarca de la Noguera,
no només per l’elevada
assistència de participants
sinó per la seva pervivència
en el temps. Sens dubte, la
Mare de Déu de Cérvoles
desperta encara avui una
forta devoció pels fidels
dels pobles de la Noguera
occidental. Enguany, els
ajuntaments d’Algerri i Os
de Balaguer han finançat
l’arranjament del camí.
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L’Ajuntament de Bellcaire
cedeix el seu fons municipal
a l’Arxiu Comarcal
L’alcalde de Bellcaire
d’Urgell, Xavier Bergé,
va signar un contracte
per a la cessió del fons
municipal a l’Ar xiu
Comarcal de la Noguera
en presència del
president del Consell
Comarcal, Pere Prat,
l’alcalde de Balaguer,
Josep Maria Roigé, i
la directora de l’Arxiu,
Maite Pedrol.
Amb aquest acte
l’Ajuntament de Bellcaire
d’Urgell s’acull a la
possibilitat que ofereix
la legislació actual
perquè els municipis
petits puguin conservar
els seus documents en
els arxius comarcals,
que són els equipaments
culturals especialitzats
en la custòdia i
preservació d’aquests

Acte de cessió

fons de titularitat
municipal.
Segons la directora
de l’Arxiu Comarcal de la
Noguera, la preservació
dels fons municipals es
fa molt difícil per la major
part dels ajuntaments
de la Noguera, ja
que les condicions
de c onse r vac ió que
requereixen els
documents rarament les
pot complir cap municipi
petit. Per aquest
motiu, valora molt
positivament la iniciativa
de l’Ajuntament de
Bellcaire d’Urgell, ja que
així es garantitzarà les
condicions necessàries
perquè aquesta part de
la memòria històrica
del municipi passi a les
generacions futures i es
pugui consultar sempre.
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Cicle Musical al Monestir de Santa
Maria de Bellpuig de les Avellanes
El Monestir de Santa
Maria de Bellpuig de les
Avellanes acull el II Cicle
Musical que començarà
el proper dissabte 14 de
juny a les 20,30 hores amb
l’actuació del “Atipic Quintet de Metall” al Claustre
del Monestir, amb música
des del Renaixement fins a
l’actualitat.
El cicle continuarà el
dissabte 28 de juny, a l’església del Monestir de les
Avellanes amb Hisaishi i
Miyazaki.
El dilluns 30 de juny,
es tancarà el cicle a les 10
del vespre al claustre del
Monestir de Santa Maria
de Bellpuig de les Avellanes
amb l’actuació del grup
Joglaresses, aquest darrer
gratuït amb música medieval.

Els fills de Tragó visiten el
poble i l’ermita del Castell

El Cicle musical consta de tres concerts a càrrec
del “Atipic Quintet de Metall” “Hisaishi i Miyazaki” i
“Joglaresses” al Monestir de les Avellanes

Visita a Tragó

Una vintena de persones es van reunir el
passat diumenge 18 de
maig per assistir a l’activitat, durant la qual
alguns fills de Tragó van
poder veure l’estat actual
del que havia estat casa
seva. Els organitzadors
Monestir de les Avellanes

anaven proveïts de fotografies antigues de quan
el poble era encara habitat, podent comparar en
diversos indrets l’aspecte anterior amb l’actual.
La visita va arribar fins a
la ermita de la Mare de
Déu del Castell.

COMARCA

Xerrada sobre plantes que curen a
càrrec de Josep Pàmies a Vallfogona
Organitzada pel Centre d’Esplai de la Gent Gran de
Vallfogona amb molta acceptació dels assistents

Xerrada de Josep Pàmies

El passat dia 16 de maig,
al Centre de l’Esplai de la
Gent Gran de Vallfogona de
Balaguer, va tenir lloc una
xerrada a càrrec de Josep
Pàmies amb el tema: “Vols
conèixer el remei de les
plantes: Plantes Prohibides
i Plantes que curen”.
El centre es va omplir
per escoltar a Josep Pàmies
i les seves explicacions,
anècdotes i consells que
van agradar molt. Els
assistents molt interessats
per la temàtica, van agafar
molts apunts i van fer moltes
preguntes relacionades
amb el tema,i totes eren
contestades punt per punt.

Montgai reuneix 50 expositors a la
sisena edició de la Net Fira del Sabó
La sisena edició de la
fira d’artesania ‘Net, Fira
del Sabó’ de Montgai, que
se celebrà aquest passat
diumenge a la plaça
Prat de la Riba, va rebre
la visita de centenars de
persones que no es volien
perdre aquest certamen
vinculat al sabó. La fira va
comptar amb la participació
d’una vintena d’artesans
saboners i d’una trentena
d’expositors amb altres
productes també elaborats
artesanalment. L’alcalde de
la localitat, Jaume Gilabert,
va recordar que al juny
s’inaugurarà l’obrador de
sabó que facilitarà el treball

Elaboració del sabó a Montgai

dels artesans i garantirà el
registre sanitari per tal que
es pugui comercialitzar el
producte final de forma més

àgil”. Dissabte a la tarda hi ha
haver les jornades tècniques
amb l’expert en màrqueting
Juan Ma Benitez.
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Jornada de l’AMPA de l’Escola
la Colomina de Montgai per
recaptar fons pel menjador

Jornada Festiva a Montgai

Els actes es van fer
per recollir fons per
cobrir les despeses
causades als pares a
causa de la retallada
L’AMPA de l’escola
La Colomina de Montgai
organitzà el passat
dissabte dia 31 de maig
una festa solidària amb
l’objectiu de recaptar
f on s econ òmics per
afrontar les retallades
que pateix l’escola
pública per part de
l’Administració. Amb
els diners recollits,
l’AMPA pretén poder
donar continuïtat
a alguns ser veis que
actualment finança com
és el menjador escolar,
entre d’altres.
Els membres de
l’AMPA van oferir un

programa amb diverses
activitats adreçades als
més petits de casa. La
jornada va començar
amb un concurs de
dibuix i una exhibició
de sardanes a càrrec del
Grup Sardanista Santa
Maria de les Franqueses
de Balaguer. A la tarda, la
festa solidària continuà
amb una cercavila amb
la colla gegantera de
Ponts, berenar popular,
jocs tradicionals i
animació infantil a càrrec
de Gil Ratamplan. Per
acabar, sopar popular
i concert amb el grup
Barraganband de
Barcelona. A més, durant
tot el dia va haver-hi
inflables. Per tal de poder
participar en la festa i
col·laborar amb l’AMPA
de l’escola de Montgai,
els infants participants
van fer un donatiu
d’almenys 4 euros.
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Dos alumnes de l’Escola Pia de
Balaguer reben el premi Pilarín Bayés
Van recollir el premi el passat dimecres 28 de maig,
a l’Auditori de Sant Joan de Déu de Barcelona

Maria Pedra i Nil Viola amb Pilarin Bayés

El passat dimecres 28
de maig, els alumnes de
l’escola Pia, Maria Pedra (3r
de primària) i Nil Viola (5è
primària) van assistir al lliurament de premis «Pilarín
Bayés» a l’Auditori de Sant
Joan de Deú de Barcelona.
Els guardonats, 15
en total, repartits entre
els diferents cicles, van
ser obsequiats amb 10
exemplars del recull de tots
els contes premiats i una
capsa amb tot un seguit de
llibres variats de la Pilarín
Bayés. També van poder
gaudir d’una entrevista
amb la il·lustradora, mentre
aquesta anava dibuixant.

Albert Nogueró del IES Ciutat de Balaguer,
guanyador de les Olimpíades Científiques
Albert Nogueró, estudiant de secundària a l’Institut IES Ciutat de Balaguer,
li van ser entrega del guardó
per haver quedat segon
classificat de l’Olimpíada
de Geologia en les proves
Cangur de Matemàtiques
que van tenir lloc en la Universitat de Lleida.
Albert, que va rebre el
diploma de mans de Neus
Vila, vicerectora d’Estudiantat, postgrau i formació
contínua de la UDL.

Albert Nogueró de l’IES Ciutat de Balaguer

Premi Baldiri Reixac per
l’Escola Bonavista de Bellcaire en
la modalitat d’Escola i alumnes

Professors de l’escola a la recollida del premi

El Claustre de
professors va recollir
el premi el passat 28
de maig al Palau de
Pedralbes
El jurat dels XXXVI
premis Baldiri Reixac,
va concedir el premi en
la modalitat d’escola
i modalitat alumnes, a
l’Escola Bonavista de
Bellcaire d’Urgell, l’únic a
la província de Lleida.
En la modalitat
d’alumnes els premis
distingits són 65 entre
tots els novells educatius.
El premi escola, es dóna
a una escola arrelada al
municipi, amb una llarga
trajectòria en l’ús de la
llengua catalana i el foment

de la lectura. Hi destaca
un equip de mestres
competent i cohesionat
que des de fa anys porta a
terme setmanes culturals
i jocs florals, exposicions
plàstiques al voltant de
les celebracions de les
festes tradicionals,
treballs relacionats amb el
coneixement de la localitat
i de l’entorn, accions per a
la recuperació dels jocs de
pati i de carrer...
El dia 28 de maig tot
el claustre de professors
i el Sr. Xavier Bergé, com
a alcalde de la població,
van recollir aquest premi
al Palau de Pedralbes
de Barcelona. Presidia
l’acte la Sra. Irene Rigau,
Consellera d’Educació,
juntament amb diferents
membres de la fundació
Carulla.

PUBLICITAT
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C U LT U R A

El Museu de la Noguera acull una exposició
sobre els 80 anys del Parlament català
Dins del marc de l’Exposició sobre “El sexe a l’època
romana que es pot veure fins el 25 de maig

Exposició sobre el Parlament al Museu

El 6 de desembre de
2012 es van complir vuitanta
anys de l’inici de l’activitat
parlamentària a Catalunya.
La tradició política de
Catalunya s’ha basat
sempre en una tradició de
Corts que es remunta a
l’edat mitjana i que, amb
sotragades, enllaça amb la
història contemporània del
país.
Aquest és el contingut
fonamental de l’exposició
«La Catalunya en peu». 80
anys de Parlament, que
estarà exposada a la Sala
d’Exposicions Temporals
del Museu de la Noguera,
del 6 de juny al 6 de juliol.

Els nois i noies de l’Estel representen
l’obra “El món a les nostres mans”
El passat divendres 30
de maig el Teatre Municipal
de Balaguer va acollir la
representació de l’obra de
teatre “El món a les nostres
mans”. Aquesta obra de
teatre és el resultat del
treball que duen a terme els
nois i noies de l’escola i del
taller l’Estel de Balaguer
en les activitats de teatre i
dansa durant tot el curs.
Van col·laborar també
alumnes de l’Escola
Municipal de Música.

Representació de l’Estel

200 sardanistes participen a
la Jornada del Saltem i Ballem
al Mercadal de Balaguer

Trobada Saltem i Ballem

A la Trobada hi van
participar deu colles
provinents de les
diferents poblacions
lleidatanes
Uns 200 sardanistes
adults, prominents de
10 colles diferents, es
van reunir el passat
diumenge 25 de maig
a Balaguer, en la 21a
Trobada del ‘Saltem i
Ballem’ d’adults, un
esdeveniment que
pretén demostrar que
l’aprenentatge de la
sardana no té edat. Tot i
amenaçar pluja, el temps
finalment va aguantar
i la plaça del Mercadal
de Balaguer va estar

l’escenari d’aquesta
cita, que coincidint amb
la jornada electoral, va
registrar una afluència de
públic considerable. Així,
les votacions van afavorir
que més espectadors
s’aturessin a comprovar
què passava a la plaça.
La cobla Lo Castell va
estar l’encarregada de
fer ballar els sardanistes
d’Arbeca, de Castelldans,
de Tàrrega, de Lleida,
d e To r r e g r o s s a , d e
Menàrguens, de Sort i
també de Balaguer, a
les galops de fantasia,
sardanes de lluïment i
les sardanes de punts
lliures. A més, també
va allargar la jornada i
va oferir una ballada de
sardanes per a tots els
presents.

LECTURA

La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres
Informe de l’interior
Autor: Paul Auster
Gènere: Novel·la de
memòria

Si a Diari d’hivern
l’autor ens parlava
del que havia suposat
viure en el seu cos, a
Informe de l’interior
Paul Auster es proposa
recrear l’experiència
del despertar i
desenvolupament del
seu jo intern. Ens mostra
el seu camí moral, polític i
intel·lectual a mesura que
avança cap a l’edat adulta,
des dels primers anys 50,
en plena postguerra, fins
als turbulents anys 60.
Des del nen que adora
els cowboys i aprèn a
vestir-se sol, passant
per la composició del
seu primer poema als
nou anys o els primers
brots de consciència de
les injustícies de l’estil
de vida americà fins a
les primers aventures
sentimentals. Un repàs
d’ell mateix, de la part
menys física i més
personal.

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

Amb l’objectiu d’oblidar el passat i iniciar una
nova vida, la Maya decideix acceptar la feina de
professora en una petita
escola de Ranikhet, als
peus de l’Himàlaia. Sis
anys més tard, gràcies
a Diwan Sabih, un vell
aristòcrata, i a Charu una
jove pagesa a qui ensenya a llegir i escriure,
la Maya es retrobarà a
si mateixa, aconseguint
aquella pau interior sempre desitjada i emmotllant-se al ritme tranquil
i suau de les estaciones,
de la gent i dels senzills
esdeveniments quotidians.
Malgrat tot, el passat
tornarà a topar-se amb
ella i la Maya descobrirà
que cap lloc és suficientment llunyà i que ha arribat l’hora d’escollir entre
el món passat o la nova
llar que li ha retornat la
il·lusió de viure.

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

Los pliegues de la
tierra
Autor: Anuradha Roy
Gènere: Novel·la

Por qué los gatos no
llevan sombrero
Autor: Victoria Pérez
Gènere: Infantil (+6)

Sobre el blanc del
paper destaca, pàgina a
pàgina, un magnífic retrat
d’un gat personificat amb
objectes innecessaris per
la senzilla i fàcil vida de
gat: un barret, unes ulleres,
uns pantalons, etc., una
sèrie d’objectes que,
segons l’autor, es farien
inevitablement necessaris
si els gats portessin barret.
Una història per a
totes les edats amb unes
il·lustracions que donen
força al text i que conviden
a reflexionar sobre el
sentit de les necessitats
que la societat actual
s’autoimposa.
Un conte sobre la
identitat, l’ésser humà, la
llibertat, el consumisme,
el fet de ser una
majoria, el capitalisme
o la coherència, entre
d’altres temes. Els gats
no s’humanitzen, perquè
tenen una vida molt fàcil,
són feliços tal com són.
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El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
Absent
a l’ombra de motius i esculls,
prefereixo,
destriar la llum del sec d’una espurna
i escoltar maneres fetes sentiment,
com és ara el bé,
la pau, l’estima, o el bes aquell rialler
que els adéus em donen
al carrer de tots, saludant la vida,
compartint amb ells desitjos benignes,
sentint com la sang,
que no viu en mi, és també la meva.
Proclamo la síntesi de moments com ara,
fruint des del ressort del balcó de casa,
cadira de plàstic,
l’horitzó diàfan, els ocellets cantaires,
paraules dels arbres explicant-me el món,
i el meu també feliç
moment aquest que visc,
que viure, -disculpeu-me dolça jovenallaviure és un moment.
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El Balaguer aconsegueix la permanència
amb una victòria in extremis a Andorra

1. Martinenc.................69
2. Viladecans................62
3. Torreforta..................59
4. Tàrrega......................56
5. Horta.........................53
6. Igualada....................47
7. Almacelles ...............47
8. Torredembarra.........46
9. Vilanova....................43
10. El Catllar.................43
11. Amposta..................42
12. Tecnofutbol.............42
13. Balaguer ............... 41
14. Vista Alegre............39
15. Alpicat.....................39
16. Andorra ..................38
17. Marianao.................37
18. Jesús i Maria..........33

FUTBOL>> Els
balaguerins, amb molta
lluita van aconseguir una
treballada victòria al camp
de l’Andorra
24/05/2014

BALAGUER
ALMACELLES

0
2

01/06/2014

ANDORRA
BALAGUER

1
2

El Balaguer continuarà
una temporada més a Primera Catalana, després de
la victòria aconseguida al
camp de l’Andorra, el passat
diumenge, en un partit a vida
o mort entre dos equips que
es jugaven la permanència o
el descens de categoria.
El partit no va començar
bé pels interessos dels de
la Noguera, que veien com
l’Andorra, al minut 37 de la

Els jugadors celebren la permanència

primera part, s’avançava en
el marcador amb un gol de
Moisès. Amb aquest resultat
s’arribava al descans. A la
represa, els homes que entrena Joan Roca, van buidar-se
sobre el terreny de joc, i al
minut 20 arribava l’empat
gràcies a un cop de cap de
Joan Martínez. Els nervis es
van anar apoderant de l’Andorra, mentre els balaguerins
es feien els amos del terreny

de joc. El gol de la victòria,
però no arribaria fins al minut
40 de la segona part, quan
Parra aprofitava una pilota
a l’interior de l’àrea, per col·
locar-la on el porter Andrés
no hi arribés.
Amb el segon gol es va
desfermar l’alegria dels prop
de 40 aficionats balaguerins
que van desplaçar-se al camp
de l’Andorra.
Al final del partit, els juga-

L’equip Ibèric Fitness guanyador de la
Copa Balaguer de Futbol Sala
FUTBOL SALA>> L’Ibèric

L’Ibèric Fitness

Classificació
Primera Catalana

Fitness ha estat el campió
de la Copa Balaguer, el
torneig de futbol sala organitzat per l’Ajuntament que
ha enfrontat els equips participants en la lliga regular
del 5 Nacions.
L’organització destaca
el fair play entre la dotzena d’equips participants i
l’excel·lent nivell de joc, que
va fer que el públic gaudís
d’uns bons enfrontaments,
amb entrega i dedicació
pròpia d’una competició
federada.

dors van celebrar la victòria
i la permanència guanyada
amb molt de treball i d’esforç.
La única nota negativa de
la jornada ha estat el descens
de dos equips de la província
de Lleida, com l’Alpicat i el
mateix Andorra, però així és
el futbol.
El Balaguer acaba la temporada, i ara ja toca pensar
en la propera que començarà
el proper mes de setembre.

Golejadors del
C.F. Balaguer
1. Iban Parra......... 12
2. Isaac Solanes..... 6
3. Yerai Darias........ 4
4. Pau Solanes....... 2
5. Botigué................ 2
6. Juan Carlos........ 2
7. Jordi Clivillé....... 2
8. J. Martínez.......... 2
9. A. Martinez......... 1
10. Ferran Rius....... 1
11. A. Monforte....... 1
Un gol d’Iban Parra
al minut 85 va servir
per a que el Balaguer
s’emportés la victòria
del camp de l’Andorra,
que a la vegada servia
per aconseguir la permanència a Primera
Catalana

Joan Martínez
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El 21 de juny es celebrarà una nova
edició de la Cursa del Foc a Balaguer
ATLETISME>> Inscripció gratuïta col·laborant en
donar aliments per donar a una entitat amb fins socials

Cartell de la II cursa del Foc

El proper dissabte 21
de juny, a partir de les
22,30 hores es donarà la
sortida a la segona edició
de la Cursa del Foc, des
de la Plaça del Mercadal,
davant de l’Ajuntament.
Aquesta és una innovadora
cursa nocturna amb dues
distàncies de 4 i 8 quilòmetres
a cobrir en la modalitat que
vulgui el participant: jogging,
caminant, running...
Un tret important, és
que la inscripció és gratuïta,
només que els participants
han de col·laborar portant
algun aliment que es
destinarà a alguna entitat
amb fins socials.

El tennista Carles Carreño retorna amb
èxit a la competició de veterans
TENNIS>>

El tennista
balaguerí, Antoni Carreño,
després de deu mesos de
baixa, ha retornant a la
competició de veterans amb
una gran forma, i després
d’haver quedat finalista al
Torneig de l’Academia de
Carlos Ferrero, ja ocupa
el lloc 118 del món, després d’haver perdut tots els
punts l’any 2013.
Properament jugarà
el campionat d’Espanya a
Gandia.

Carles Carreño

Molt bons resultats dels
nedadors balaguerins a la
Lliga Catalana de natació

Nedadors balaguerins

NATACIÓ>> Es va
disputar a Tàrrega
amb la presència de 6
clubs lleidatans i 300
nedadors
Molt bons resultats
aconseguits el dissabte
dia 17 de maig a la última
jornada de la lliga Catalana
i el Trofeu de natació
organitzat pel CN Tàrrega.
Aquesta última
jornada juntament amb
les 5 anteriors serveixen
per establir un rànquing
provincial en les diferents
categories on destacarem
a l’Arnau Pifarré campió
Provincial prebenjamí,
en femení prebenjamí
la Jasmina Peró segona
provincial, en categoria
benjamí femení 2005 una

meritòria tercera posició
per la Berta Benseny, en
categoria Benjamí femení
2004 l’Alexandra Papell
segona classificada
provincial, en benjamí
masculí del 2003 la 3a
posició provincial per l’Àngel
López, en aleví femení 2003
la tercera posició provincial
per l’Aurembiaix Pifarré,
en Categoria Aleví femení
2003 la tercera posició
per la Sara Puigarnau i en
absoluta masculí segona
posició provincial per en
Pere Barbosa, tercer en Nil
Profitós.
Els podis en el trofeu
de Tàrrega han estat la
primera posició per l’Arnau
Pifarré (2 ors), Alexandra
Papell, Nil Profitós (2
ors), Anna Auberni, Pere
Barbosa, Arnau Gracia i el
relleu prebenjamí de 4x25
papallona.
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Arriba una nova edició de les 24 Hores
de Bàsquet els dies 7 i 8 de juny
BÀSQUET>> El diumenge 8 de juny al matí tindran
lloc els partits de les fases finals de les 24 Hores

24 Hores de Bàsquet

El Club Bàsquet
Balaguer presenta la
celebració de la 46a edició
de les 24 hores de bàsquet
que tindran lloc el cap
de setmana del 7 i 8 de
juny. Durant el dissabte es
començaran les activitats
de competició de les
categories de formació i
serà cap a la tarda/vespre
quan comenci la competició
sènior.
El diumenge al matí està
previst que es juguin les
fases finals.
Els partits es jugaran
de manera ininterrompuda
al Pavelló Poliesportiu
Municipal de Balaguer.

Campionat Nacional de Catalunya de
piragüisme a Sant Llorenç de Montgai
PIRAGÜISME>> La platja

de la Transsegre de Sant Llorenç de Montgai serà l’escenari del Campionat Nacional
de Catalunya de piragüisme,
a partir de les 10 del matí del
proper dissabte 7 de juny.
Campionat Nacional de
Catalunya de base, amb el
programa 2020 i competició per relleus en diferents
edats i categories a càrrec
de la Federació Catalana de
Piragüisme i de l’Associació
Piragüista de Balaguer.

Piragüisme

La Colla Ciclista La Sentiu celebra
els 25 anys de la seva creació amb
una ruta per a totes les edats

Esmorzar de germanor

CICLISME>> Un
gran esmorzar de
germanor va servir
per tancar la jornada
El passat dia 25 de
maig, la Colla Ciclista La
Sentiu va celebrar el seu
25è aniversari amb una
ruta apta per totes les
edats, on van participar
tant els membres de la
Colla com familiars i
amics.
La sortida va ser a La
Sentiu i va transcorre per
la carretera de Cubells
fins a Montgai i tornada
a La Sentiu. Una ruta que
va servir d’excusa per
l’esmorzar de germanor
que es va portar a terme
un cop es va arribar al

punt de partida.
Durant el matí, els
assistents a la diada van
poder tornar el temps
enrera amb un gran
recull de fotografies
de les sortides durant
tants anys, així com una
exposició de trofeus
aconseguits a diferents
marxes en les que havia
assistit la Colla i també
l’exposició del diferents
mallots amb que han
vestit els membres de la
colla durant tants anys.
Durant la jornada
es va plantejar la
possibilitat, a partir
d ’ a q u e s t a n y, d e
reeditar la festa amb
caràcter anual, donat
l’èxit aconseguit i el bon
regust que ha deixat en
tots els participants.
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Festival de Cloenda del curs de l’Escola
Municipal de Gimnàstica Rítmica al Teatre
RÍTMICA>>

El proper
d i v e n d r e s 1 3 d e j u n y,
l ’ e s c e n a r i d e l Te a t r e
Municipal de Balaguer
acollirà una nova edició
del Festival de cloenda
de l’Escola municipal
de Gimnàstica Rítmica,
a càrrec de totes les
gimnastes de l’escola, un
cop acabat el curs 20132014.
El festival començarà a
partir de dos quarts de deu
del vespre.

Un centenar d’esportistes
participen a la 9a Triatló de
Muntanya de Balaguer

Gimnàstica Rítmica
Triatló de Muntanya de Balaguer

Nova edició del Torneig de Futbol-7 de
Balaguer del 16 de juny al 4 de juliol
FUTBOL 7>> Es disputarà al Camp Municipal
d’Esports de la capital de la Noguera, als vespres

Guanyadors de l’any passat

Del 16 de juny al 4 de
juliol, el Camp Municipal
d’Esports de Balaguer acollirà una nova edició del
Torneig d’estiu de Futbol
7 - CF Balaguer - Pigot-Dis.
Els equips interessats
en jugar aquest torneig
han d’abonar 160 Euros
d’inscripció.
El premi per al primer
classificat són 350 euros en
metàl·lic, 1 lot de productes
Pigot-Dis, sopar pica-pica
al restaurant Lo Pecat i
una caixa de vi del Celler
Dalmau.
El segon classificat
s’emportarà en premi en
metàl·lic de 100 euros.

TRIATLÓ>>

El passat
diumenge 1 de juny, es
va celebrar a la comarca
la 9a edició del triatló de
muntanya de Balaguer, a
càrrec del Club Esportiu
Pedala.cat, l’Ajuntament
de Balaguer i sota la
supervisió de la
Federació Catalana de
Triatló.
Van ser prop d’un
centenar de participants
els que es van atrevir a
vèncer el total del circuit.
Tot i la dificultat que
comporta poder realitzar
una prova d’aquestes
característiques amb
750 metres nedant;
24 km en bicicleta i
5 km de cursa a peu;
l’organització va rebre
nombroses felicitacions
dels participants que

van passar una jornada
esportiva en un dels
circuits més emblemàtics
i característics del circuit
català de triatlons de
muntanya.
Albert Soley del Club
Triatló Tbikes va ser
el guanyador amb un
temps de 01:33:01, seguit de Xavier Jové amb
un temps de 01:38:40.
En categoria femenina, la guanyadora va
ser Teresa Pons del Distance La Salle amb un
temps de 02:04:28, seguida de Teresa Aguilò
del Sitges amb 02:15:26.
Destacar com a primer local a Josep Miquel Salvadó, del Club
Esportiu Pedala.cat, que
va finalitzar la prova en
10a posició.
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OPINIÓ
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.

Vots i creus

C.G.A.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Des del diumenge
dia 25-05-14 tots ens sentim més endinsats dintre
aquesta Europa somiada
(?). Ara, a Europa! Ella ens
espera amb els braços
oberts i potser amb alguna
altra cosa. La lliçó d’una
Catalunya llançada a guanyar-se el lloc que li correspon amb ple dret està
donada. I obrim la porta a
un món de pàtries plenes
d’historietes desbordant
de significació, però petites com unes arbequines.
I en aquest nou món
que el ciutadà no ha creat, en que tot es fa a nivell
global, ara sortim nosaltres volent demostrar que

la història es pot tornar a
escriure. Doncs apa! Somhi! Cadascú ha fet la interpretació dels resultats
electorals a la seva manera (cosa ja normal). El que
es veu més és la pèrdua de
CiU de partit punter. Avui
E.R.C. és el líder. En cada
votació el Sr. Mas hi deixa
una quants llençols i un
bon tros del seu pretès lideratge. Totes les rendes i
rutines que han durat tants
anys s’hauran de canviar, i
no crec que es faci molt a
gust. El seu clàssic votant
li va marxant cap a altres
camps, sense dir-li ni adéu.
I a Europa movent el dit i el
cap li continuen dient que

A l’estiu tota cuca viu!

Josep ma Castells Benabarre
----------------------------------------------------------------------------------------------------

S’acosta el bon temps.
L’estiu és una època de
l’any irrenunciable i molt
adequada per descansar
i esbargir-se. També és la
temporada on més llocs
de treball es creen al nostre país, sobretot els de
contracte temporal al sec
tor de la restauració i el
turisme i la recollida de
fruita de Lleida.
Aquest any el veig un
estiu diferent i esperançador. Sobretot un estiu
on hi regnarà esperança,
de passió, d’alegria i d’il·
lusió.
Estem entrant en l’època que convida a fer petites grans coses que no

podem fer la resta d’any
per falta de temps o per
les condicions climatològiques. Per gaudir-ne no
cal fer grans viatges, i podem mirar d’optar per una
opció barata i còmode:
quedar-nos al poble natal
o fer turisme per la nostra
estimada comarca,La Noguera.
És d’elogiar el que ha
fet el nostre regidor de festes de l’Ajuntament en el
fet que hagi apostat per
mantenir viva la ciutat en
l’època d’estiu realitzant
una sèrie d’activitats a l’aire lliure, lleure pels més
menuts, piscines i també
per l’atreviment i encert de

nanai.
Per l’altra part no creguéssiu que a Europa res
canviï. Quan socialdemocràtes i conservadors, vegin que el projecte que ells
tenen pot córrer un perill,
per petit que sigui, faran
valer els seus 403 vots,
més els que s’ajuntaran
per semblances de pensaments i de programa, i tot
aquest variat i esperpèntic
conjunt de minis representacions callaran i faran un
espectacular mutis, doncs
són els seus cigrons i la
seva privilegiada manera
de viure els que perillen. I
no hem d’oblidar que l’autèntica política sempre ha
estat possibilitats i cínica.
Qui no recorda el maig de
1968, amb els propòsits
de cercar un món renovat.
Qui no recorda a “Dany el
Rojo” i el seu missatge in-

cendiari. Aquell senyor fa
més de vint anys que viu
del rotllo patatero de la Comunitat Europea.
Fa molts dies que no
llegeixo “El Segre”, company primerenc del dia.
He cregut que un diari que
tracta un tema molt delicat
d’una forma semblant al
“Caso”, no ha de merèixer ni un punt de la meva
atenció. Sí! Estic força emprenyat de l’estil tan “especial” i absent de qualsevol
sensibilitat com ha tractat
i s’ha escrit d’un assumpte
molt delicat. Abans he escrit la paraula “especial” i
si convé la repetiré. Cada
dia veiem com aquest mateix diari fica inicials per
no dir noms i cognoms.
Cada dia per no veure no
veiem la cara d’estafadors, lladres, proxenetes i
camells siguin grans o pe-

tits. En aquest cas, que va
passar a Balaguer, el (la)
periodista es va lluir del
tot, sols faltava el DNI i el
peu que calçava per tenir
una foto total capaç d’arruïnar unes vides. Des de
cap punt es veu una punteta de discreció i tacte. Ha
pensat el (la) periodista en
la família? Ha pensat que
el sou cobrat potser no
val la mesquinesa en que
s’ha actuat? I sense negar
la suposada culpabilitat
tots hem deixat la benevolència pel caigut ben desada. No hem considerat
la presumpció de res, ni
les possibles alteracions
anímiques. Res. S’ha ficat
les ungles a la vora de la
ferida i la voluntat era fer
sang. En fi, a parer meu,
no hem volgut conèixer la
virtut de la caritat.
------------------------------------------

mantenir l’Estiuesport i les
activitats esportives i culturals que des de fa anys
es duen a terme a la nostra
ciutat.
A més, també es celebrarà la gala de l’esport,la
nit dedicada a les llegendes, la cursa del foc, la
festivitat de corpus el dia
22 de juny i el dia 23, la revetlla de Sant Joan.
D’altra banda, des de
l’Ajuntament de Balaguer
s’organitzen i es dona recolzament a multitud d’activitats culturals i formatives com ara la Càtedra
d’estudis medievals, musicals com ara Música als
castells, la mostra d’oficis
antics…
L’estiu és precisament
gaudir d’aquestes activitats.
En aquesta època de
l’any on la gent jove i els

no tan joves solen omplir
les terrasses dels bars de
la ciutat, estan més contents que de costum i per
aquest motiu a més del calor que fa convida a portar
peces de roba més lleugeres i atrevides, o anima a
gaudir de l’aigua a les piscines que tenim a la nostra
comarca.
La població està més
preparada i animada per
fer coses noves com ara
celebrar les festes majors
dels pobles veïns. També
existeix més entusiasme
entre els comerciants per
poder oferir bons serveis
als turistes que venen a
passar l’estiu a Balaguer.
Aquest estiu celebrarem la Transsegre i l’Harpia-Balaguer
Medieval,
dues festes molt diferents
i que atreuen gran volum
de turistes catalans a la

capital de La Noguera.
Per a gaudir al màxim
de les activitats que s’organitzen a la capital hem
de tenir en compte que tenim la Serra del Montsec,
on podem fer excursions,
la Vall d’Àger, El Parc Astronòmic del Montsec,
Montsonís, Les Avellanes
o el Kàrting que tenim
al poble de Menàrguens,
pels amants del motor i
dels karts, i la nostra comarca tant bonica que tenim paisatgísticament.
Com bé diu la dita a
l’estiu tota cuca viu… Per
això cal que gaudim al màxim d’aquesta època de
l’any tan brillant, per seguir el camí de la resta de
l’any amb molta força.

-----------------------------------------
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Creu de Sant Jordi 2014 per la
Federació d’Entitats de Salut Mental
Catalunya

Lluís Moreno i Vilalta, President de l’Associació Salut Mental
La Noguera
----------------------------------------------------------------------------------------------------

La Generalitat de Catalunya ha reconegut l’esforç
i la tasca que fem les Associacions de Salut Mental
en vers la normalització de
les persones afectades i els
seus familiars, en que el
passat 22-04-2014 ens va fer
entrega de la Creu de Sant
Jordi al Palau de la Generalitat.
Després dels seus 17
anys d’història, la Federació Salut Mental Catalunya
s’ha posicionat en la defensa dels drets de les persones i en la lluita per un
model d’atenció a la salut
mental basat en la recuperació del projecte de vida.

La Federació va néixer
sota el nom de FECAFAMM
(Federació Catalana d’associacions de familiars i
persones amb problemes
de salut mental). Actualment agrupa 64 entitats de
persones amb problemes
de salut mental i els seus
familiars, una d’elles és
l’Associació Salut Mental
La Noguera de Balaguer.
Cal destacar l’increment d’entitats en el teixit
associatiu
configurades
per persones amb experiència pròpia en salut mental.
Els nostres valors es
basen en la voluntat d’es-

Des de Ciutadans (C’s) Balaguer
donem gràcies

Albert López, Coordinador de Ciutadans (C’s) Balaguer
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Els resultats del darrer
diumenge 25M a Balaguer
demostren que Ciutadans
amb tant sols dues setmanes de vida a la ciutat, va
mobilitzar gairebé 200 votants, havent-hi tant sols
un 44% de participació.
És per això, que ja estem
treballant per poder oferir
una alternativa, regeneradora i d’aire fresc a la ciutat
pels pròxims comicis municipals de 2015. Des de la
agrupació local considerem
que els resultats obtinguts
son satisfactoris, i ens dóna
ales per continuar treballant
ferms i de valent. Pel que fa
a les xifres globals, entenem que ha esdevingut un

"miracle democràtic: Amb
300.000 euros invertits en
aquesta campanya a nivell
nacional, hem aconseguit
2 eurodiputats. Tot aquell
ciutadà que es consideri demòcrata, constitucionalista,
que vulgui progrés social i
econòmic, llibertat, igualtat,
i democràcia ja té una opció
a qui votar a nivell nacional.
Des de C’s considerem
que els resultats de les europees demostren que el
bipartidisme ha mort a Espanya i que els partits que
han contribuït a la situació
de col·lapse nacional no poden ser part de la solució.
Moltes gràcies i seguim
treballant!

devenir líder en el compromís per assolir una societat
més justa treballant per la
igualtat i la justícia social
en pro de la millora dels
drets de les persones amb
problemes de salut mental
i les seves famílies, promovent el reconeixement
de les seves capacitats i la
seva autonomia, fent-los
protagonistes del canvi. La
nostra fita és treballar amb
transparència, fomentant
la participació i buscant
sempre la màxima eficiència de la nostra tasca.
La Federació Salut Mental Catalunya té com a missió contribuir a la millora
de la qualitat de vida, la no
discriminació i la igualtat
d’oportunitats de les persones amb problemes de
salut mental i de les seves
famílies, la defensa i l’exercici ple dels seus drets en
tots els àmbits de la vida.
Els projectes que desenvolupa actualment es

poden resumir, a grans
trets, en atenció a les persones i les famílies, desenvolupament de projectes
d’inclusió social, defensa
de drets, i seguiment i assessorament en polítiques
publiques per a la millora
de l’atenció al nostre col·
lectiu, i sensibilització sobre salut mental.
Al 2002 la Federació
impulsa
conjuntament
amb altres entitats i amb
el suport de l’administració
pública el desplegament
del model de Club Social
com el Club Social el Porxo
de Balaguer (fundat l’any
2008), i també del Servei
PreLaboral. Per primera vegada des de l’administració
pública es concebia la salut
mental com un element a
treballar també des dels
serveis socials.
Al 2004 es creen de les
Taules de Salut Mental territorials.
Al 2010 s’impulsa la

creació d’Obertament, un
projecte de lluita contra
l’estigma i la discriminació
que pateixen les persones
per raó de tenir alguna problemàtica de salut mental.
Impulsora de serveis al
cuidador com a element
clau en el procés de recuperació en salut mental.
El 2013, l’entitat fa un
gir estratègic per tal d’obrirse a la societat amb un canvi de nom i imatge corporativa.
L’Associació
Salut
Mental la Noguera està a
la vostra disposició, i ens
trobareu al Carrer Noguera
Pallaresa nº 32 baixos de
Balaguer (prop de l’estació de tren) que és d’àmbit
comarcal, i us atendrem
gustosament, sigui personalment, o bé al telèfon
973449488 o per correu
electrònic a asm.lanoguera@gmail.com
-------------------------------------------
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Es celebra la 4a Trobada d’acordionistes
a la Cudosa amb un gran èxit
El passat diumenge 25
de maig es va celebrar a la
Cudosa, la 4a Akordionada,
amb la participació de 18
acordionistes d’arreu de
Catalunya.
Es va començar amb una
fira d’acordions, seguit d’un
taller de diatònics, un dinar
popular i l’akordionada per
la tarda, fent un fi de festa
amb ball pels assistents.
Els organitzadors van quedar contents de la bona acollida, amb ganes de preparar
la quinta trobada.

Centenars de persones van
gaudir amb els diferents
actes de la Festa dels Cavalls
El concurs de salts
i la Festa dels Tres
Tombs van ser els
actes més
concorreguts

Acordionistes a la trobada de la Cudosa

Presentació del llibre “Los últimos
mártires” de Teresa Sala a Lapallavacara
La pròpia autora del llibre serà l’encarregada de fer
una xerrada amb diapositives

Teresa Sala amb el seu llibre “Los últimos mártires”

El divendres 6 de juny,
a partir de les 20 hores, i a
Lapallavacara, tindrà lloc la
presentació del llibre ‘Los
últimos Mártires’ amb una
xerrada amb diapositives
a càrrec de la seva autora
Teresa Sala.
El llibre argumenta
les profecies de la fi dels
temps amb informació de
globalització, islamisme,
escrits apòcrifs i física
quàntica. Mostra un sistema
de vida alternatiu basat en les
idees del “Projecte Venus”,
que promou el traspàs de
l’actual economia monetària
cap a una economia basada
en els recursos naturals.

Balaguer va celebrar
el passat cap de setmana una nova edició de
la Festa del Cavall, una
activitat organitzada per
l’associació Amics dels
Cavalls de la Noguera i
que vol difondre el gust
per l’hípica com a activitat esportiva i d’oci i com
a recurs turístic.
Les activitats van
començar el dissabte a
la tarda, amb una passejada a cavall pel Parc de
la Transsegre oberta a
tots els infants de la ciu-

Festa del Cavall

tat, que van gaudir molt
d’aquest contacte, per
molts d’ells, per primera
vegada, amb els cavalls.
El diumenge, es van
fer dos concursos: un
del salt escolar, amb la
participació del Club Escola Hípica de Tàrrega i
el Centre Eqüestre Lliri
Blau de Linyola; i un de
salt i potència, destinat
a genets professionals,
també al Parc de la Transsegre.
Finalment, a partir de
les 13 hores es va fer la
benedicció d’animals de
companyia i la festa dels
Tres Tombs a cavall a la
plaça del Mercadal.
A l’acabar els Tres
Tombs, tots els cavallistes participants van
tancar la festa amb un
dinar de germanor.
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El Molí de l’Esquerrà acollirà la Fiesta
Rociera de Balaguer el 7 de juny
Aquest dissabte 7 de
juny, es celebra la XIV Festa Rociera de Balaguer al
Pavelló Molí de l’Esquerrà,
organitzada per la Hermandad Rociera de Balaguer.
Els actes començaran
amb la sortida de la processó des del pavelló Molí
de l’Esquerrà i a les 6 de la
tarda, la Missa Rociera a
l’església de Sant Domènec
amb el “Coro Rociero Aire
Flamenco” de Balaguer.
A partir de les 19.30h. Començarà la Festa al pavelló
amb el Grup de ball de
Pardinyes, de la Casa de
Andalucía de Lleida: d’Igualada, d’Olesa de Montserrat
i el Grup Aires del Sur de
l’Hermandad Rociera de la
Noguera i el Coro Rociero
“Aire Flamenco” de Balaguer.

El Passeig de l’Estació acull la
Mostra i mercat de Bonsais

Els actes principals de la Festa són la Missa Rociera
a Sant Domènec i la Festa amb diferents grups
rocieros de diferents indrets de Catalunya

Mostra de Bonsais

	 El proper 22 de juny,
el Passeig de l’Estació
de Balaguer acollirà
la Mostra i Mercat de
Bonsais, organitzats pel
Club Bonsai Balaguer.
Els millors exemplars de bonsais de gran
quantitat d’espècies poFesta Rociera de Balaguer

dran ser contemplats i
adquirits d’11 del matí
a 8 de la tarda, amb la
presència d’un professor especialitzat que
respondrà a totes les
preguntes i dubtes dels
aficionats i públic en
general.
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Anuncis breus classificats
TREBALL
--------------------------------ES PRECISA mecànic i electricista
de l’automòbil amb
experiència. Interessats trucar al telèfon:
973445599.
--------------------------------S’OFEREIX realitzador amb equip de
càmera per vídeos
de bodes i qualsevol
altre esdeveniment.
Àmplia experiència
en el sector audiovisual. Demana un
pressupost sense
compromís. Contacte Dani Arregui. Telèfon: 686774086 o bé
per mail: daniaso@
gmail.com
--------------------------------PROFESSORA nativa dóna classes
d’anglès, repassos i
classes de conversa
en llengua anglesa.
Classes particulars
o també en grups
o r g a n i t z a t s . Ra ó :
650422582.
---------------------------------

CLASES PARTICULARES de Iniciación
al análisis técnico
bursátil como gestionar y analizar activos
financieros, utilizando el chartismo como
vehiculo de inversión.
Razón: 602330478.
--------------------------------CLASSES particulars o repàs de llengua anglesa, de primària i d’ESO. Raó:
647185846.
--------------------------------IMMOBLES
--------------------------------VENDA/LLOGUER de
pàrkings tancats al
c/ Jaume Balmes,
11 de Balaguer. Raó:
629310479-629715431.
--------------------------------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, de 516 m2.
Raó: 676996765.
---------------------------------

PISO 1a linia de mar
en Cunit. 3 hab., 2
baños, terraza, parquing, piscina comunitaria. Del 21 de junio
al 12 de julio (400 e/
semana), setiembre
(600e 1a quincena y
500e 2a quincena).
Telf: 661470848.
--------------------------------CAMBRILS ALQUILO
apartamento a 30 m.
de la playa, para 6 personas, zona tranquila. Razón: 609369537.
--------------------------------GRAN OPORTUNITAT! Venda de pisos
a Balaguer, c/ Dr. Flèming, 42. Preu: 18.000
e, 48 m2, 3 hab. De
particular a particular.
Serveis donats d’alta.
Telf: 619804987.
--------------------------------OUTLET DE VENTA
de pàrquings: Banqueta, 43 (4.000 e) i
al c/ Barcelona, 72 de
línia (6.000 e) i tancat
(12.000 e). Telèfon:
676116396.
---------------------------------

S A LO U A L Q U I LO
bonito apartamento
para 4 personas, con
piscina en el centro,
a 10 min. de la playa.
Razón: 609369537.
--------------------------------ES LLOGA PIS c/ Barcelona, 50, 4 hab., 1
bany, 2 terrasses. Ascensor, moblat i reformat. Raó: 675497518973446087.
--------------------------------E S L LO G A a p a rtament a la Pineda
(Salou), costat platja,
vistes al mar i Port
Aventura. Pàrking
tancat, piscina, a/a,
rentavaixelles, tots
els extres. Lloguer per
setmanes i quinzenes.
Raó: 639330429.
--------------------------------VARIS
--------------------------------SEÑORA MAYTE, videncia y tarot. Alta
magia blanca. Horas a
convenir. T: 609135472.
---------------------------------

COMPRO: Joguines
antigues, scalextric,
segells, plomes estilogràfiques, rellotges
antics, còmics i llibres antics, àlbums
de cromos, monedes,
bitllets, postals i fotos
antigues.... Contacteu
per més informació al
telèfon: 676803205.
--------------------------------COMPRO rellotges
Rolex, Omega, Cartier, Breitling, etc...
Cuberteries i objectes
de plata. No importa l’antiguitat. Pago
a l c o m p t a t . Ra ó :
628727539.
----------------------------------VENDO bomba de
agua Autoseban con
motor de gasolina de
caudal 1” 3/4 montada en un carretillo de mano. Razón:
639326493.
--------------------------------Per anuncis en aquesta secció demaneu
informació a les nostres oficines.
---------------------------------
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Farmàcies

Telèfons útils
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
-----------------------------------------------------------------------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
------------------------------------------------------------------------

Horari de trens

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.

SORTIDES
BALAGUER
08.00 (1)
10.00 (2)
14.16 (3)
18.10 (3)
18.50 (2)
21.05 (4)
BALAGUER
09.39 (4)
11.09 (2)

(1) De dilluns a divendres feiners.
(2) Diumenges.

973420200

------------------------------------------------------------------CASTELLÓ DE FARFANYA
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.

ARRIBADES
BALAGUER
07.44
09.39
11.09
17.59
20.59
BALAGUER
14.16
18.50

(3) De dilluns a dissabte.
(4) Diari.

Horari d’autobusos

CAMARASA

ARASA PLA, G.

SORTIDES
LLEIDA
07.15 (1)
09.10 (4)
10.40 (2)
17.30 (3)
20.30 (4)
LA POBLA
12.56 (3)
17.30 (2)

973586466

------------------------------------------------------------------TRIBÓ ALCOBÉ, M.

ARRIBADES
LLEIDA
08.30
10.30
14.46
18.39
19.20
21.34
LA POBLA
11.00
12.30

973432151

Farmàcies de torn de Balaguer
De les 8 de la tarda del 5 de juny
a les 8 de la tarda del 12 de juny
MARCH
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 12 de juny
a les 8 de la tarda del 19 de juny
ALDAVÓ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 19 de juny
a les 8 de la tarda del 26 de juny
CLAVER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SORT.
06.10
07.55
19.55
20.23
19.00
06.10
07.10
07.50
12.00
15.00
19.30
07.10
07.40
07.45
07.48
07.55
08.00
09.15
10.45
10.50
12.00
13.10
13.30
14.45
15.15
15.18
17.30
17.51
19.10
19.21
09.20
16.50
12.00
13.35
16.35
09.20
13.35
16.35
16.50
19.10 “

DESTINACIÓ
CALENDARI
BARCELONA
dill. a dissb.
“
diari
“
disb. i diumg.
“
de dill. a div.
UAB BELLATERRA diumenges lectius
TÀRREGA
dill. a dissb.
“
dill. a dissb.
“
dill. a div.
“
dill. a dissb.
“
dill. a dissb.
“
dill. a dissb.
LLEIDA
de dill. a div.
“
diari
“
de dill. a dissb.
“
de dill. a dissb.
“
dimt., dimc. i div.
“
dill., dij. i div.
”
de dill. a dissb.
“
diumenges
“
de dill. a div.
“
de dill. a div.
“
de dill. a div.
“
de dill. a div.
“
de dill. a div.
“
de dill. a div.
“
de dill. a div.
“
diari
“
diari
“
de dill. a div.
“
diumenges
SEU D’URGELL
diari
“
diari
ALBESA
dissabte
SOLSONA
dill., dima., dij., div.
“
divendres
PONTS
diari
“
de dill. a div. feiners
“
divendres
“
diari
de dill. a div. feiners

Comunitats | Pàrquings | Oficicines
Establiments comercials | Col·legis
Bancs | Naus industrials
Neteges fi d’obra
Neteges en general
Vidres | Rètols
Neteja de catifes i moquetes
Poliment i abrillantament de terra
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al tel.: 687 509 546

SORT.
13.37
17.22
20.07
21.21
13.17
19.47
07.00
13.37
14.00
17.00
17.22
20.07
21.21
11.05
18.05
08.25
15.15
11.00
12.45
SORT.
07.00
07.45
08.45
09.10
10.00
11.00
11.10
12.30
12.50
13.00
14.10
15.00
16.00
16.15
16.35
18.30
19.00
19.20
20.00
20.35

DESTINACIÓ
ESTERRI D’ÀNEU
“

CALENDARI
diumenge
diari
“
diari
“
de dill. a div.
AGRAMUNT
feiners
“
de dill. a div.
ÀGER
feiners
“
diumenge
“
dime., div., dis.
“
dill., dima., dij.
“
diari
“
dirar
“
de dill. a div.
LES
diari
“
diari
ALMENAR
de dill. a div. feiners
“
de dill. a div. feiners
“
dissabtes
“
dissabtes
LLEIDA-BALAGUER CALENDARI
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
diari
de dilluns a dissabte
de dilluns a divendres
de dilluns a dissabte
de dilluns a divendres
de dilluns a dissabte
diumenge
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
divendres
diari
diari
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
diari
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
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