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30 anys de Transsegre
PORTADA
La Transsegre

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

Sumari

>>BALAGUER
Tots els divendres d’estiu visites
guiades a la Balaguer islàmica
El 6 de juliol Concurs de
Buscadors d’or del Segre
--------------------------------------------->>COMARCA
El Monestir de les Avellanes ha
celebrat la Jornada d’Història
Taller de Patchwork realitzat a
Tartareu durant maig i juny
--------------------------------------------->>CULTURA
Els Juliols de Música i Poesia
començaren el passat diumenge
Dia Universal de la Sardana al
Santuari del Sant Crist
--------------------------------------------->>ESPORTS
250 esportistes a la Gala de
l’Esport el passat 20 de juny
600 participants a la Cursa del
Foc del passat 21 de juny
--------------------------------------------->>OCI
El Castell Formós acollirà una
nova edició del Cota Zero
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Amb el suport de

El proper cap de setmana, Balaguer es tornarà a vestir
de Festa per celebrar la Transsegre.
Des d’aquell estiu del 1985 ja han passat 30 edicions
d’una festa que va sorgir del poble, i que s’ha mantingut
durant tres dècades, sense canvis substancials i sempre,
amb la il·lusió del primer dia, per part d’organitzadors,
i sobretot dels participants a la baixada, i dels milers
d’espectadors que s’acumulen als marges del riu Segre,
des de Camarasa fins a Sant Llorenç, en la primera etapa
i a Balaguer durant l’etapa del diumenge.
Però com tot, l’organització, L’Admirals Cup Light’s
ha passat, al llarg dels anys, petites crisis, que sempre
s’han acabat solucionant. La gent ha anat variant al llarg
dels anys, tot i que un petit nucli de gent, ha perdurat
anys i panys al capdavant de l’organització. Petites crisis,
sobretot provocades per la manca de recursos en algunes
ocasions, que han provocat dèficits econòmics que s’han
anat resolent amb l’ajut de les administracions, que
sempre han estat al costat de la Transsegre.
Des de fa tres anys, l’organització ha decidit que tots
els participants, vora tres mil, aportin deu euros cadascun
per ajudar a afrontar les despeses d’uns actes, totalment
gratuïts pels espectadors, que poden col·laborar amb la
festa, adquirint la samarreta que cada any es confecciona
en motiu de la festa, o consumint en la barra del bar que
l’organització posa al parc de la Transsegre, durant la festa
nocturna del dissabte i el diumenge al matí, tot esperant la
baixada de les barques de la segona etapa entre el partidor
de Gerb i la ciutat de Balaguer. Una festa així, que dura tres
dies i que porta tanta gent, costa diners i sobretot moltes
hores de feina, per que tot surti bé.
Per això des d’aquí felicitem a tota la gent que
col·labora i ha col·laborat en tirar endavant aquesta gran
festa d’estiu durant aquests 30 anys.
Bona Transsegre a tothom!!
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La Transsegre arriba a la trentena
edició amb la il·lusió del primer dia
Els propers 11, 12 i 13 de juliol arriba la festa per
excel·lència de la capital de la Noguera

La Transsegre compleix 30 anys

Des de l’any 1985, el
segon cap de setmana de
juliol, reuneix milers de
visitants als marges del
riu Segre, entre Camarasa
i B a l a g u er p e r g a u d i r
de la baixada de les 300
embarcacions casolanes que
prop de tres mils mariners
han construït durant les
darreres setmanes per poder
participar a la Festa de la
Transsegre, una festa que
s’ha convertit des de fa anys,
en la festa major d’estiu de
Balaguer, i que any rere any
no deixa de ser un èxit de
participació tant pels que
baixen com pels que la volen
veure.

Les inscripcions es tanquen a un
màxim de 300 embarcacions
Per gaudir d’una bona
i divertida baixada i per la
seguretat de tots els que
baixen, les inscripcions
es tanquen a un total de
300 embarcacions, amb
un màxim de 10 tripulants
per cada una. Des de fa
uns anys, l’organització
demana el pagament de
10 euros per tripulant, per
poder continuar amb la festa
major d’estiu i col·laborar
així per poder fer-la durant
molts anys.
Les inscripcions van
començar el primer dia de
la fira de Balaguer al stand
de la Transsegre (al mes
d’abril).

Arribada a Balaguer

Les inscripcions s’han
fet per internet a través de la
pàgina web de la Transsegre
www.transsegre.org, on s’ha

pogut fer la pre-inscripció
de la barca i després de fer
el pagament la inscripció
passa a ser efectiva.

Programació Transsegre 2014
11, 12 i 13 de juliol
Divendres 11 de juliol
22.00 h Batucada d’inici de la festa. A continuació
espectacle de dansa amb coreografia d’Albert Bonet.
00.00 h Nit de DJ’S, amb DJ Oriol Garcia i DJ Sergi
Domene.

Dissabte 12 de juliol
09.00 h Comencen les verificacions de barques al
Parc de la Transsegre. A partir de les 14 h, els controls es traslladaran a Camarasa.
*Es demana a tots els participants que vinguin a
Balaguer a verificar. Els controls a Camarasa únicament seran en cas d’urgència.
15.30 h Sortida de les barques des de Camarasa.
Arribada a Sant Llorenç.
22.15 h Concert amb Lokito Lopongo.
23.45 h Espectacle pirotècnic.
00.30 h Nit de festa i disbauxa amb Autoput, Strombers i Cat Rock.

Diumenge 13 de juliol
De 09.00 h a 11.00 h del matí entrada de les barques
al Parc Tancat de Gerb.
11.00 h, Sortida de les barques. Després de les
13.00 h, no es podrà entrar al Parc tancat del Partidor de Gerb. A les 14.00 h es tancarà el control
d’arribades a Balaguer.
A partir de les 11.00 h Inflables, màgics i batucada
amb vàries sorpreses mentre arriben les barques
a Balaguer.
14.30 h Lliurament de premis.
20.00 h Cantada d’havaneres i ball de tarda amb
l’orquestra Glacé a la Plaça Mercadal.
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“A cop de pito i bandera” i per ordre
d’arribada es farà la primera sortida

Cantada d’havaneres i sessió
de ball el diumenge a la
tarda, a la Plaça Mercadal

Els organitzadors volen
deixar clara la normativa
de les sortides de les dues
etapes, per tal de vetllar per
la seguretat de tots els participants. L’ordre de sortida
de la primera etapa es farà
segons l’ordre d’arribada
de les embarcacions al Parc
Tancat de Camarasa. 		
El tipus de sortida serà “a
cop de pito i bandera”. Totes
les barques hauran estat
verificades durant el matí del
dissabte.

Sortida de Camarasa

Ball de Fi de Festa amb l’Orquestra Glacé

La sala d’actes acull una exposició de
les 30 edicions de la Transsegre
En motiu dels 30 anys
de la Transsegre i com un
acte més a commemorar en
aquesta fita tant important
per la ciutat de Balaguer, la
sala d’actes de l’ajuntament
acollirà del dissabte 4 al
diumenge 13 de juliol, una
exposició que fa referència a
aquests 30 anys de baixades
pel riu de la Transsegre.
El que va començar
com una baixada entre
amics pel riu, per refrescar
els dies calorosos d’estiu,
s’ha convertit en una festa
que arreu de Catalunya és
coneguda i que ha passat
anys de totes maneres,
amb climatologies

Exposició a la Sala d’Actes de l’Ajuntament

diferents i gran quantitat de
generacions han participat
d’aquesta festa tant sonada
de la ciutat. Esperant que

per molts anys més es pugui
celebrar aquest aniversari
amb mostres com aquesta
exposició per recordar.

Les embarcacions
casolanes surten del
parc tancat del poble de
Camarasa, a partir de les
2/4 de la tarda, i una hora
més tard, comencen a
arribar, les més ràpides
al pantà de Sant Llorenç,
on els esperen centenars
d’espectadors, que esperen la típica remullada
per part dels milers de
participants.
La segona etapa, se
celebra el diumenge al
matí. Els mariners que
han suportat la festa
nocturna del dissabte,
es disposen a tornar a les
aigües del riu Segre, des
del Partidor de Gerb, per
arribar al segon pont de
Balaguer.
Mentrestant, els centenars d’espectadors

que esperen al parc de
la Transsegre, frueixen
amb les diferents actuacions i atraccions
preparades per l’organització al mateix parc de la
Transsegre, durant tot el
diumenge al matí.
Després del lliurament de premis i d’una
sorollosa traca final, la
festa aquàtica es dóna
per finalitzada, convertint-se en la Festa major
d’estiu de Balaguer i de
la comarca de la Noguera.
La novetat d’enguany
és que a partir de les 8
de la tarda, hi haurà una
cantada d’havaneres a
la Plaça del Mercadal,
seguit d’una sessió de
ball de tarda, amb l’Orquestra Glacé.

TRANSSEGRE

El marge esquerre del riu per veure
les arribades i gaudir dels concerts
Calor, aigua, imaginació
i un ambient festiu desbocat,
són els ingredients de la
Festa més refrescant de
l’estiu a Balaguer.
La Transsegre ha aconseguit, en aquests 30 anys
d’història, recuperar el marge esquerre del riu Segre,
pels balaguerins.
Han passat molts anys
des que els balaguerins es
banyaven al riu, als anys 50 i
60, i des del 1985, la Transsegre i la seva peculiar festa,
ha donat nom a aquest parc
immillorable de la capital de
la Noguera.
La festa nocturna del
dissabte i la gran festa del

Marge esquerre del riu

diumenge al matí, en son
una bona mostra d’aquesta
recuperació.
Durant l’estiu, els con-

certs del programa Amb la
gespa al cul, tots els dijous,
també en son una mostra de
la seva recuperació.

La seguretat de la prova, un dels punts
que més treballa l’organització

Un moment de la baixada

Les normes de seguretat
pels tripulants són molt clares per part dels organitzadors, que queden totalment
especificades a la seva web.
Cal destacar l’obligatorietat, durant la baixada, de l’ús
d’armilla salvavides; prohibida la baixada als menors de
18 anys; prohibit el consum
d’alcohol durant la baixada;
està totalment prohibit baixar
de la barca per mullar la gent,
i el màxim per embarcació,
són 10 tripulants.
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Mossos d’Esquadra, Bombers,
Creu Roja, Protecció Civil i
Policia Local amb la prova
Des de sempre, una
de les principals preocupacions dels organitzadors de la Transsegre, els
membres de l’Admirals
Cup Lights, ha estat la
seguretat dels gairebé
tres mil participants a la
prova aquàtica, els dos
dies de la baixada.
L’organització compta amb l’inestimable
suport per aconseguir i
vetllar per aquesta seguretat, amb els membres
de Protecció Civil, de
Creu Roja, i de la Policia
Local de Balaguer i dels
Mossos d’Esquadra, així
com la dels Bombers que
vetllen per la seguretat,
controlant la baixada
en aquells punts més
perillosos de les aigües
del riu Segre entre Ca-

Cossos de seguretat i
prevenció col·laboren
amb l’organització per
una bona seguretat en
la prova
marasa i Sant Llorenç i
entre el Partidors de Gerb
i Balaguer, arribada de la
segona etapa de la prova, el diumenge al matí,
vetllant per a què un any
més surti tot bé.
A part controlar una
mica el comportament
tant dels que baixen com
dels que miren i sempre
ajudar a tot aquell que
ho necessiti i repetint
sempre la necessitat de
complir les normes de
l’organització.

Creu Roja, un dels col·laboradors de Transsegre
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Sopar commemoratiu dels trenta anys
de la popular festa de la Transsegre
El sopar va comptar amb la participació del grup
Rehenes que oferí un ampli repertori de cançons

Actuació dels Rehenes pel sopar del 30è aniversari

El passat divendres 13
de juny, l’Admirals Cup
Lights va organitzar el sopar de commemoració dels
30 anys de la Transsegre,
a l’Avinguda dels Països
Catalans.
Desenes de balaguerins
van aplegar-se al sopar
popular que va estar
seguit d’un concert del
grup Rehenes i l’actuació
del DJ Quelo que van
amenitzar la vetllada, prèvia
a la Transsegre 2014 que es
celebrarà els propers 11, 12
i 13 de juliol, amb moltes
activitats pels visitants
a part de les esperades
baixades amb barca.

L’organització habilita sempre una zona
d’acampada al parc de la Transsegre
A baix al riu, al costat
del parc de la Transsegre
hi ha habilitada una zona
d’acampada gratuïta per als
participants amb serveis i
dutxes, durant els dos dies
de la Transsegre.
L’ o r g a n i t z a c i ó d e
la Transsegre apel·la al
comportament cívic de tots
els acampats per poder
disfrutar de la festa amb
aquest bon rotllo que la
caracteritza i que no hi hagi
cap mena d’incidents.

Zona d’acampada

La Transsegre també aposta
per les nits de música del
divendres i dissabte

La Nit del dissabte al parc de la Transsegre

Milers de balaguerins
s’aplegaran dissabte
a la nit al parc de la
Transsegre al concert
musical
Un dels moments
més esperats de la
Transsegre pels milers
de participants i pels
milers de balaguerins
que gaudeixen de la
festa, és el concert del
dissabte a la nit al marge
esquerre del riu Segre.
Però la festa ja començarà el divendres
11 de juliol per anar fent
boca, amb la Batucada
d’inici de la festa, un
espectacle de dansa amb
coreografia d’Albert Bo-

net, i una nit de dj’s amb
Dj Oriol Garcia i Dj Sergi
Domene.
El dissabte al vespre,
arribarà la festa nocturna
més esperada, amb un
concert de grups locals
a partir de les 10 del
vespre, i l’actuació musical dels grups Autoput,
Strombers i Cat Rock al
escenari del parc de la
Transsegre que tocaran
fins ben entrada la matinada, i mentre els hi quedin forces als mariners
que hauran participat
a la primera baixada, i
que hauran de guardar
forces per la baixada del
diumenge al matí.
Durant tot el cap de
setmana de la Transsegre, a l’Avinguda Pere III
hi haurà la Fira Estelada.

BALAGUER

Visites guiades a la Balaguer àrab, tots
els divendres d’estiu al matí
L’Ajuntament de Balaguer
inicia el divendres 4 de juliol
el programa de visites guiades gratuïtes d’estiu, que
enguany mostren el llegat
islàmic de la ciutat.
Amb el nom ‘Balaguer i el
món àrab: Madîna Balagî’, la
ruta sortirà, cada divendres, a
les 10.30 hores, de les portes
de l’Ajuntament de Balaguer,
on un tècnic de l’oficina de
turisme de la ciutat situarà
els visitants en el context
històric i, tot seguit, agafaran
l’autobús urbà per desplaçar-se fins al Pla d’Almatà. En
aquest jaciment arqueològic
és on hi ha les restes de la
madina (ciutat) dels segles
X-XI. La visita continuarà cap
al Santuari del Sant Crist, el
Castell Formós, tornada al
centre històric i recorregut
pels carrers i places.
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Catifes de flors van decorar la
Plaça i el c/ Miracle per Corpus

Els visitants podran veure l’antiga medina del Pla
d’Almatà, el Castell Formós, el Sant Crist, els
carrers i places del centre i el Museu de la Noguera

Corpus a Balaguer

Balaguer va celebrar la festa de Corpus,
organitzada per la Parròquia de Balaguer. Els
feligresos van guarnir, de
bon matí, amb catifes de
flors la plaça Mercadal i
el carrer Miracle, fins a
l’altura de l’església de
Pla d’Almatà

Sant Josep, on a la tarda
es va fer una missa i d’on
va sortir la processó fins
a la plaça Mercadal.
El seguici estava
acompanyat per alguns
dels infants que enguany
havien celebrat la comunió.
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Balaguer va acollir la V Jornada
d’actualització en cures pal·liatives
Aquesta V Jornada de cures pal·liatives estava
organitzada per l’Hospital Jaume d’Urgell

Jornada de Cures pal·liatives

La
V
Jornada
d’actualització en cures
pal·liatives, organitzades
per l’Hospital Jaume
d’Urgell de Balaguer es
van celebrar a la sala
d’actes de l’Ajuntament.
L’objectiu de la jornada,
dirigida a professionals
d’atenció directa a pacients
en situació de final de vida,
va ser fer balanç de les
conclusions obtingudes
en les darreres jornades
i assenyalar les pautes a
seguir de cara al futur. En
l’atenció a aquests pacients,
cal tenir coneixements
sobre com alleugerir el
dolor.

Balaguer acull la 19ena Càtedra
d’Estudis Medievals del Comtat d’Urgell
Aquest dimarts es
va inaugurar la Càtedra
d’Estudis Medievals, amb
el títol «La formació de la
personalitat a l’edat mitjana»,
que es durà a terme els dies
2, 3 i 4 de juliol.
Durant aquest tres dies
aprofundiran en la informació
cercada sobre el procés
de formació dels infants
i mecanismes per deixar
enrere la infantesa, amb
professors d’universitats
espanyoles i de França.

Inauguració de la Càtedra

L’Ajuntament signa dos
convenis amb Creu Roja per
mantenir la seva activitat

Signatura de conveni amb Creu Roja

Creu Roja dedica part
de la seva tasca a
l’atenció dels infants
i joves en situació de
risc d’exclusió social
L’ A j u n t a m e n t d e
Balaguer i Creu Roja La
Noguera han signat dos
convenis de col·laboració
per seguir treballant
conjuntament en favor
dels col·lectius més
vulnerables.
Segons aquests
convenis, el consistori
es compromet a aportar
4.000 euros anuals per
a les despeses de
manteniment i personal de
l’entitat, sempre que Creu
Roja segueixi treballant
per ajudar persones

en situació d’exclusió
social, especialment
joves, infants, gent gran i
immigrants.
L’ a l t r e c o n v e n i f a
referència al centre de
mediació social de Creu
Roja a Balaguer, dedicat a
l’atenció d’infants i joves
en situació de risc, del qual
l’Ajuntament n’assumirà
part de les despeses
de funcionament. Des
d’aquest espai s’atén
a desenes d’infants
i es realitzen activitats
socioeducatives per
afavorir-ne el seu
desenvolupament integral.
La duració dels
convenis serà d’un any,
amb possibilitat de ser
prorrogable anualment.
Els acords s’han signat
amb la presidenta de
l’entitat, Pepita Sotelo.

BAL AGUER

El Casal de la Gent Gran de Balaguer
celebra la Festa de final de curs
La setmana passada, el
Casal de la Gent Gran de
la capital de la Noguera va
celebra la festa de final de
curs 2013-2014.
Amb moltes activitats
festives en les que hi van
participar els usuaris del
Casal, familiars i també
amb la presència d’autoritats locals i comarcals.
Aquesta és una festa
més de totes les que organitza el Casal al llarg de
l’any.

Festa del Casal de la Gent Gran

Els carrers del Centre Històric celebren
el Mercat dels Dimecres durant l’estiu

Mercat dels Dimecres

Com cada any, els comerciants del Centre Històric de Balaguer ofereixen
als balaguerins el Mercat
dels Dimecres, que organitza l’associació de comerciants del Centre Històric tots
els dimecres d’estiu fins el
proper dimecres 27 d’agost
per tal de dinamitzar l’activitat comercial d’aquest
zona històrica de la capital
de la Noguera, amb parades
als carrers dels diferents
establiments.
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Nova zona d’aparcament per
més de 100 vehicles davant
la Residència Comtes d’Urgell
La nova àrea
d’aparcament ubicada
entre els carrers Les
E s c o l e s i Ve r g e d e
Montserrat de Balaguer
està en funcionament
des de fa poc més d’una
setmana. Amb aquesta
actuació, que també
contempla la creació
d’un espai verd i zona
d’esbarjo, s’ha rehabilitat
un solar en desús molt
proper a la residència
Comtes d’Urgell, a
l’escola Gaspar de Portolà
i a la llar d’infants Els
Putxinel·lis.
L’espai compta amb
112 places d’aparcament,
que donaran servei tant als

Nova zona d’aparcament

També s’ha construït
una vorera en tot
el perímetre i s’ha
col·locat enllumenat
públic
veïns com als usuaris del
equipaments propers. De
fet, l’adequació d’aquesta
espai, reclamada des de
fa anys pels veïns i usuaris
de la residència i centres
educatius, ha inclòs
també la construcció
d’una vorera en tot el
perímetre del solar i la
instal·lació d’enllumenat
públic.
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El retaule de Santa Maria de Castelló
declarat Bé Cultural d’Interès Nacional

Tot Algerri es volca per
organitzar la segona Fira del
Cereal el 19 i 20 de juliol

El Govern català ha acordat declarar bé cultural d’interès nacional (BCIN) el Retaule
de Santa Maria de l’església
de Sant Miquel de Castelló
de Farfanya. El retaule gòtic
original és un dels de major
importància de Catalunya.
Pertany a l’Escola de Lleida
i hauria estat construït pel
mestre Jaume Cascalls entre
1340 i 1380. És un retaule gòtic
de gran bellesa, simètric i
presidit per la imatge de la
Verge amb el Nen.

Santa Maria de Castelló

Fira del Cereal d’Algerri de l’any passat

Tartareu va organitzar un curs de labors
de patchwork durant maig i juny
L’associació de dones
del Patronat de Sant Miquel
de Tartareu va organitzar un
curset de manualitats de
labors de patchwork.
El curset va estar
impartit per la professora
Teresa Fontova durant els
mesos de maig i juny. Va ser
un curset molt aprofitat per
les dones de Tartareu, amb
ganes de repetir-lo, ja estan
mirant de poder continuar
després de les vacances de
l’estiu.

Curs de Patchwork a Tartareu

El certamen dedicat al
cereal, i a l’artesania
ocuparà bona part
dels carrers i places
d’Algerri
Per segon any
consecutiu, Algerri
organitzarà la Fira del
Cereal i l’Artesania, un
magnífic aparador on
s’hi exposa tradició,
modernitat, qualitat i
sostenibilitat. Vet aquí
doncs, el 19 i 20 de juliol
Algerri es converteix en
el punt de trobada on els
interessats en conèixer la
tècnica tradicional de la

sega i el batre, descobrir
productes de proximitat
i de qualitat, i aprendre
novetats en les diverses
xerrades col·loqui
organitzades, ho trobaran
en un marc immillorable.
Ta n t é s a i x í q u e e l
poble es transforma en
recinte firal, i carrers i
places es preparen per
fer confortable la seva
visita. Per això, tant
des de l’Ajuntament
d’Algerri i la Comissió
de la Fira del Cereal i
l’Artesania d’Algerri, com
els habitants d’Algerri,
s’han abocat en invertir
esforços per l’èxit de la
fira.

COMARCA

25 persones fan el curs de monitors
Astronòmics Starlight Montsec
Un total de 25 alumnes
han seguit el Curs de Monitors Astronòmics Starlight
Montsec, que s’ha impartit
des del dia 19 de maig fins
al 17 de juny de 2014, al
Centre d’Obser vació de
l’Univers a Àger.
Aquest curs s’ha
adreçat especialment
als propietaris i gestors
d’allotjaments turístics,
empresaris i professionals
del turisme en general amb
la finalitat de proporcionarlos, de manera pràctica,
coneixements teòrics
sobre astronomia i sobre
com transmetre’ls a grups
de visitants de manera
divulgativa, com una
activitat econòmica més
que poden desenvolupar en
el seu sector.
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El Monestir de les Avellanes
acollir les Jornades d’història

El curs estava especialment destinat als propietaris
i gestors d’allotjaments turístics, empresaris i
professionals del turisme en general

Jornades al Monestir de les Avellanes

Les Jornades internacionals sobre història de
l’Església i la religiositat
que se celebren cada
any al Monestir de les
Avellanes han arribat a
la cinquena edició.
Van tenir lloc els dies
30 de juny i 1 de juliol i
Participants al curs

van estudiar la convivència religiosa entre jueus,
cristians i musulmans.
Amb el títol «Mons
religiosos a l’edat
mitjana: jueus, cristians,
musulmans», la trobada
científica va tractar un
ampli ventall de temes.
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Concurs de Buscadors d’Or a la vora del
riu Segre, el diumenge 6 de juliol
Organitzat pel Centre d’Interpretació de l’Or de
Balaguer, vol introduir els participants a la recerca
esportiva de l’or

Buscadors d’or

Balaguer celebrarà el
proper 6 de juliol el Ir Concurs de Buscadors d’Or,
una activitat organitzada
pel Centre d’Interpretació de
l’Or del Segre i que pretén
donar a conèixer la tècnica
artesanal de recerca d’or
amb àbac.
Tot i que en l’entorn
més proper no hi ha massa
tradició d’aquest tipus de
concursos, a nivell estatal i
internacional aquestes competicions compten amb una
bona massa de seguidors,
per la qual cosa, des del centre, es considera una bona
activitat per introduir el públic en la recerca esportiva
de l’or. A més a més, la ciutat
disposa d’un espai idoni,
com és la riba del Segre, on
els buscadors podran gaudir
d’aquesta activitat enmig de

Centre d’Interpretació de l’Or

la natura, la remor de l’aigua
i les olors de la bultra.
La prova, segons ha explicat la tècnica del centre,
Mireia Subirada, es farà en
uns safareigs portàtils que
s’ubicaran a la riba del riu
Segre (en un espai proper
al centre) i cada participant
rebrà una bosseta de sorra
amb un número concret de
palletes d’or (que només
sabrà el jurat) i un àbac; el
guanyador serà qui trobi
més palletes amb menys
temps. Cada hora es faran

4 rondes de 15 minuts i el
guanyador de cada ronda
passarà a la fase final, d’on
sortirà el primer classificat i
el sotscampió. Com que el
concurs està obert als majors de 8 anys, es faran tres
categories: infantil, juvenil i
adults. Les inscripcions, que
tenen un preu simbòlic de
dos euros i es poden formalitzar a través de http://www.
museucn.com/ca/activitats/
activitats/concurs-de-buscadors-dor.html, es tancaran
als 70 participants .
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Arranca el Cicle Juliol de Música i
Poesia amb una programació de luxe
Els sis concerts es faran entre el 29 de juny i el 27
de juliol a l’església de Sant Domènec i el Monestir
de Santa Maria de les Franqueses

Lídia Pujol i el cor Lieder Càmera

El col·lectiu Bada-Pas
organitza el tercer Juliol de
Música i Poesia, on l’església
de Sant Domènec i el
monestir cistercenc de Santa
Maria de les Franqueses
posen el marc monumental
i l’acústica perfecta per a
gaudir d’aquesta experiència
musical i poètic.
Enguany hi ha sis
propostes molt diferents,
on hi trobareu dos concerts
matinals i quatre concerts
de músics i artistes catalans
molt destacats que tornen a
unir la música i la poesia.
El cicle va arrencar el 29
de juny al Convent de Sant
Domènec amb les veus de
Lídia Pujol i el cor Lieder
Càmera.
El 6 de juliol a les 11.00
hores, al monestir romànic
de Santa Maria de les

Presentació del cicle

Franqueses, on tindran
lloc la resta de concerts,
es presenta una proposta
divertida de concert familiar
amb les veus del baríton Toni
Marsol i el baix Josep Ferrer,
que interpretaran duets
«bufos» amb el pianista
Jordi Castellà. El mateix
dia, a les 20.30 hores, Les
dames de Charlie faran un
espectacle basat en àries
d’òperes interpretades per
les sopranos Elisenda Durà,
Christina Koch i Glòria Coma
amb el pianista Pau Casan i

l’actor Jordi Blancafort.
El 20 de juliol a les 20.30
hores el protagonista serà
el Quartet Brossa, amb
l’acordió de Gregori Ferrer
i la dramatúrgia d’Elies
Barberà.
L’ A s s o c i a c i ó d e
Comerciants 2021, ha llençat
aquest estiu la campanya “El
comerç de Balaguer regala
cultura”, on segellant una
butlleta de 9 establiments
adherits, et regalen una
entrada a escollir en un
d’aquets concerts.
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La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres
La creu de Saraís
Autor: Jordi Badia i
Luisjo Gómez
Gènere: Novel·la

Una creu ha passat
desapercebuda al llarg de
la història. El símbol d’una
missió començada a l’edat
mitjana i mantinguda en
secret durant un mil·leni: a
la batalla d’Arsuf, al setge
de Montsegur, França. El
sergent de policia Palau,
estirant el fil d’un estrany
suïcidi a Barcelona,
s’enfrontarà a aquest
enigma i el relacionarà
amb una cadena de crims
recent que gira al voltant
d’un misteriós llegat que
ha passat de portador en
portador al llarg dels segles.
I, gairebé sense adonarse’n, la investigació i l’amor
d’una dona el posaran al
punt de mira dels fanàtics
per qui la religió és només
una carta marcada en el joc
del poder.

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

A setze anys, orfe de
pare i mare, Francisco
Oller abandona Cassà de
la Selva, viatja al nord en
busca de fortuna i acaba
creant una potent indústria de taps de suro a Reims, al cor de la Xampanya francesa. Allà hi cria
quatre fills de personalitats fortíssimes: l’Angèle,
la valenta; l’Helènne, la
rebel; en Louis, l’insatisfet, i la misteriosa Yvonne. L’autor construeix una
saga familiar que transita pels cent anys més
convulsos de la història
d’Europa. Amb prosa rica
i evocadora, aquesta és
una història de tenacitats,
sacrificis, amors, odis, traïcions, èxits i fracassos,
que transcorre a cavall del
xampany i del suro.

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

Quan en dèiem
xampany
Autor: Rafel Nadal
Gènere: Novel·la

Calvino
Autor: Carlo Frabetti
Gènere: Infantil a partir
d’11 anys

Un nen que també pot
ser una nena, un lladre
que acaba sent un pare
disposat a viure aventures
i resoldre misteris, una
casa esbojarrada, un món
paral·lel al món real del
que s’entra i se surt amb
recança, desaparicions,
personatges de llegenda,
contes, faules... i un
enigma. Un món disbauxat
i quasi surrealista, ple de
referències literàries, en el
qual res és el que sembla i
tot pot ser.
Amb Calvino, Frabetti
ens fa viure una nova
aventura, plena de misteri
i suspens, de l’esbojarrada
història que va començar
amb Calvina. Aquest llibre
ve acompanyat també per
les divertides il·lustracions
de Patricia Metola.

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
Prenent cafè al bar de més a prop,
llegeixo d’una artista que té càncer
i diu que és optimista.
Aplaudeixo.
De vegades la vida s’encongeix
i no et diu res,
ni el flaix aquell lluent que cus l’estona,
ni el símbol més potent,
ni el clic que pren la imatge
del fons d’un sentiment,
que podria ser la glòria.
Posem que això pot ser
des de dins de les malures,
o quan l’ombra dels perquès
s’enduu tot el plaer de l’estimar,
i aquell costat salvatge de la vida
que no calla mai,
acaba a contracor deixant-li lloc
al seny i a la mesura, potser
per llunyania, potser perquè té por,
potser perquè és pitjor l’alternativa.
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Dues-centes persones van participar a
la visita guiada Nit de Llegendes 2014
Organitzat conjuntament per l’Escola Municipal de
Música de Balaguer, el Museu de la Noguera i la
Biblioteca Municipal Margarida de Montferrat

Interpretació musical

Una nova edició de la
Nit de Llegendes, que es
va fer el passat divendres
20 de juny a Balaguer va
reunir unes 200 persones.
Nit de Llegendes es
tracta d’una visita guiada
per la ciutat, en la que es
van explicant les llegendes
i interpretant les peces
musicals que van resultar
guanyadores dels premis
Ziryab 2013.
La ruta va arrancar
al Castell Formós, on es
va fer la primera lectura
de la llegenda «L’últim
vespre» d’Eduard Batlle,
a càrrec de Carme Alós i
els alumnes de l’Escola
Municipal de Música van
tocar «Els quatre amics»
d’Alfons Carrascosa, una
de les peces guanyadores.
Les següents estacions de

Lectura d’una de les llegendes

la ruta van ser el Portal de
Sant Miquel, amb la lectura de «el somriure de Sant
Miquel» de Roser Jurado a
càrrec de Sergi Casanova
i la interpretació musical
de Cockels and mussels»
d’A. Forrest, la Reguereta
amb la lectura de «A la
Reguereta» de Isidre Canela a càrrec d’Antonieta
Martinez, Carme Alós i Eva
Solanes i la interpretació
de l’obra musical «Foscors» de V. Martín Piquer,
l’Ajuntament de Balaguer

amb la lectura de «El codo
d’Urgell» de Jacint Faura,
a càrrec de Joan Bové i la
interpretació de «Gaillarde», un anònim del segle
XVI i va acabar al Museu de
la Noguera, amb la lectura
de la llegenda « la tieta»
de Bonaventura Baró, a
càrrec d’Eva Solanes i la
intepretació de «Variacions sobre la modista de
Balaguer» de David Esterri,
pels alumnes de l’Escola
Municipal de Música de
Balaguer.
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El Tennis Taula Villart Logístic queda
tercer en el Campionat d’Espanya
TENNIS TAULA>> Van perdre a semifinals contra el
Fotoprix Vic que finalment es proclamaria campió

Club Tennis Taula Balaguer Villart Logistic

E l B a l a g u e r Vi l l a r t
Logístic va obtenir una
meritòria medalla de
bronze en la seva primera
participació al Campionat
d’Espanya que es va celebrar
a Antequera (Málaga) els
passats 21 i 22 de juny.
L’ e q u i p f o r m a t p e r
Tingting Wang, Yan Lan
Li, Anna Biscarri i Clàudia
Cejas es van imposar en
quarts de final al Peralto
Salud Linares per 3 a 1. En
semifinals no van tenir sort
en els aparellaments i van
caure per 2 a 3 davant l’equip
que, finalment, acabaria
obtenint el campionat, el
Fotoprix Vic.

La II Cursa del Foc va reunir 600
participants en les dues modalitats
ATLETISME>>

Unes 600
persones van participar el 21
de juny a la nit en la segona
edició de la Cursa del Foc de
Balaguer, una prova nocturna i urbana amb la qual la
ciutat dóna la benvinguda
a l’estiu.
A banda de l’ambient
festiu i familiar en el qual es
va desenvolupar la prova, cal
destacar-ne el vessant solidari, ja que els participants a la
cursa quedaven exempts de
pagar la inscripció a canvi
que aportessin aliments per
als més necessitats que
l’Ajuntament lliurarà a l’Associació Àgape.
En categoria masculina,

Cursa del Foc

i en la prova de 8 kms, el
primer classificat va ser Joan
Prats, seguit d’Oscar Plaza,
Pol Fernàndez i Josep Bellés.

En categoria femenina, la
guanyadora va ser Margarita
González, seguida de Laura
Domínguez i Esther Matos.

L’equip Bar Dilema guanya les
24 Hores de Futbol Sala
“Ciutat de Balaguer” 2014

Equips finalistes

FUTBOL SALA>> El
Bar Dilema es
proclamà campió al
vèncer als penals a
Tecmon
L’equip Bar Dilema
s’ha proclamat guanyador
de les 24 Hores de
Futbol Sala de Balaguer
celebrades aquest cap de
setmana, al imposar-se a
la final a l’equip Tecmon
als penals, després

d’haver empatat a tres
gols en partit final.
L’ e q u i p C h e c k
Systems Balaguer va
imposar-se en la final
femenina al Sala Zeppelin.
Les 24 hores,
organitzades pel Club
Futbol Sala Balaguer van
començar el dissabte a les
7 de la tarda, i van acabar
el diumenge amb la gran
final a les 20 hores, amb
el lliurament de trofeus,
presidit pel regidor
d’Esports de l’Ajuntament
de Balaguer, Guifré Ricart.
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40 joves balaguerins han participat al
TecniCamp dels Pirineus a Rialp
Un Campus de futbol,
bàsquet i futbol sala
dirigit per
Juanjo Tenorio, Dani
Valls i Francesc Almira
Uns 40 joves esportistes
de Balaguer han participat
des del 24 al 30 de juny, al
Tecni Camp dels Pirineus
2014, un campus esportiu
de futbol, bàsquet i futbol
sala, que dirigeix Juanjo
Tenorio a la localitat pallaresa de Rialp, i que enguany
ha arribat a la seva novena
edició.
Els joves, d’edats
compreses entre els 6 i els
16 anys practiquen l’esport
escollit en dues sessions

Un moment de l’entrenament

Participants al Tecni Camp dels Pirineus

diàries d’entrenament i
tecnificació, una de matí
i una de tarda, al camp
municipal de gespa natural
de Rialp, els de futbol i al
pavelló esportiu de Sort els
de futbol sala i bàsquet.

El dimecres 25 de juny,
els participants al campus
van rebre la visita dels
jugadors del primer equip
del C.F. Balaguer, Alfred
Peguero i Pau Solanes,
que van compartir una
sessió d’entrenament amb
els joves i van passar tota
la jornada participant de
la resta d’activitats del
campus.
A més dels tres esports,
els nois i noies també
han gaudit d’activitats de
muntanya, com senderisme
i hípica, així com de la
piscina de les instal·lacions
de l’hotel i també d’altres
activitats adequades a
cada grup per edats dels
diferents participants.

Excel·lent final de temporada
de l’Escola d’Atletisme i
Triatló de Balaguer
Radiant cap de
setmana per l’Escola
d’Atletisme i Triatló de
Balaguer. El dissabte
dia 14 de juny, dues
integrants del grup
d’entrenament de
l’Escola van anar a
competir als Campionats
de Catalunya a
Ta r r a g o n a . L’ A i d a i
l’Andrea Alemany, dues
germanes bessones
d’Os de Balaguer van
aconseguir pujar al
pòdium a la prova de
2000 metres llisos, l’Aida
va quedar en 2a posició
amb un registre de 7’07”
i l’Andrea en 3a posició
amb un temps de 7’16”.

Les germanes Alemany

ATLETISME>> Aida
i Andrea Alemany van
fer segona i tercera al
Campionat de
Catalunya de 2000 m
Va ser una cursa molt
emocionant, ja que des
d’un primer moment
es van col·locar en les
primeres posicions.
Donem l’enhorabona
a aquestes futures
promeses de l’atletisme.
Divendres dia 20 s’acabà
la primera temporada del
club, amb la presència
de la Glòria Pallé, una
ex-atleta balaguerina.
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L’Assemblea del Club Futbol Balaguer
escollirà una nova junta directiva
L’Assemblea de Socis
del Club Futbol Balaguer
celebrada el passat divendres
27 de juny, va aprovar per

majoria dels assistents
convocar eleccions per una
nova Junta, després de que la
Junta anterior hagués dimitit

Assemblea Ordinària del C.F. Balaguer

recentment.
L’assemblea ha proposat
el dia 4 de juliol com a data
per les eleccions, en el
decurs d’una assemblea
extraordinària, tot i que fins
al tancament de la nostra
redacció, la Federació encara
no té constància de cap
convocatòria d’eleccions per
part del Club. Oficialment
en necessiten deixar passar
30 dies per donar opció a
la presentació d’altres
candidatures.
Actualment, el club
presenta un deute total
acumulat en les darreres
temporades, de 135.000
euros.

Joan Prats i Pol Fernàndez primers de la
seva categoria a la cursa dels Templers
ATLETISME>> El passat
15 de juny va celebrar-se
la cursa dels Templers de
Lleida. Els dos integrants del
grup balaguerí van córrer a la
cursa de 10 kms van pujar al
més alt del pòdium, el Joan
Prats, entrenador de l’escola
va quedar el 1r classificat de
la seva categoria i 9è de la
general, amb un crono de
34’38”. Per altra banda el Pol
Fernàndez va quedar el 1r de la
categoria i el 19è de la general,
amb un temps de 36’02”.

Pol Fernàndez i Joan Prats

10 atletes del C.E. Pedala.cat
de Balaguer participaran a la
Ironman de Frankfurt

C.E. Pedala.cat

TRIATLÓ>> Els
atletes hauran de
superar les dures
proves de natació,
bicicleta i cursa
El proper 6 de
juliol deu triatletes
del C.E. Pedala.cat de
Balaguer disputaran
un dels triatlons més
prestigiosos del món,
l’Ironman de Frankfurt
que serà també
campionat d’Europa amb
distància Ironman.
La cursa es composa
de tres segments, el
primer la natació amb
3.800 metres i es nadarà
al llac de Landgener
a 15 km al sud de la

c i u t a t d e Fr a n k f u r t ,
posteriorment s’agafarà
la bicicleta per a pedalar
durant 180 km en un
circuit a dos voltes entre
Frankfurt i Friedberg,
amb el famosos murs
empedrats que arriben a
pendents de fins el 20%
«The Hell» i «Heartbreak»
i ja per últim es corre una
marató fent quatre voltes
de 10,5 km pel centre
de la ciutat de Frankfurt
acabant just davant de la
catedral de la ciutat.
Els integrants de
l’equip son Ricard Viola,
Ramón Fargues, Pasqual
Gambín, Pere Pérez,
Alfredo Gracia, Miquel
Mateu, Josep Perelló,
Dario Xabier Pérez, Lluis
Albert Vilaginés i Ramón
May.
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Balaguer va retre homenatge als
esportistes en la Gala de l’Esport
Van premiar l’esforç i la
constància dels
esportistes, clubs i
directius de la ciutat de
Balaguer
Uns 250 esportistes de
Balaguer es van donar cita
el passat 20 de juny a la Gala
de l’Esport. La festa, que es
va fer a les piscines del Secà,
va servir per homenatjar els
millors esportistes, entrenadors i clubs d’aquest any,
però també per reconèixer
la trajectòria d’alguns clubs
i la feina que fan en favor de
l’esport de base.
Pel que fa als
guardonats, el motorista
David Espejo, de l’Espejo
Quad Team, es va endur el
premi al millor esportista
individual masculí, i Yanlan
Li, del Club Tennis Taula

Gala de l’Esport

Foto de família dels assistents a la gala d’enguany

Balaguer, la millor esportista
femenina. Precisament, el
CTT Balaguer Villart Logístic
es va endur el primer premi
en la categoria per equips
femenins sènior, i el Club
Esportiu Pedala.cat, en
la masculina, per l’equip
Ironman. En la categoria
d’equips masculí de base,
el màxim guardó se’l va

endur l’equip prebenjamí A
del Club de Futbol Balaguer
i el femení, per l’equip júnior
del Club Rítmica Balaguer.
El premi pel millor tècnic
esportiu va ser per Axel
Marcelino de l’Associació
Piragüista de Balaguer;
per aquesta entitat també
va ser el reconeixement a
la millor gestió esportiva;
el de centres escolars pel
Club Esportiu Vedruna; el
de clubs de base pel Club
Esportiu Natació Balaguer, i
per la promoció de la ciutat
va ser pel Club Ciclista
Balaguer, promotor de la
cada cop més participativa
marxa cicloturista MontsecMontsec. Destacar les
mencions especials pel
Centre Excursionista, el
Club Esportiu l’Estel i el
Club Atlètic Maratonians
del Segre i el Club Esportiu
Pedala.cat.

Àger, Balaguer i Os de
Balaguer acullen el Torneig
Internacional de Futbol Sala
Dotze equips
participen en el III
Torneig Internacional
de Futbol Sala Àger
Balaguer Os, que, per
primer cop, comptarà
amb la presència de
jugadors japonesos.
La present edició
va arrancar aquest
diumenge, 29 de juny,
a Àger, i la final es farà
a Balaguer el dissabte 5
de juliol.
Com és habitual, els
partits es disputaran en
les tres localitats de la
Noguera, on els joves
conviuran, coneixeran el
territori i perfeccionaran
la seva tècnica esportiva.
Precisament, és la
implicació del torneig en
la promoció de l’entorn

Inauguració del Torneig

La final del torneig es
farà aquest dissabte
5 de juliol al pavelló
poliesportiu de
Balaguer
el que més valoren els
alcaldes a l’hora de
seguir apostant per
aquesta activitat.
Una competició
diferent, on vincula els
jugadors amb el territori
on disputen, així a part
de l’experiència al camp
i un trofeu, s’enduen un
record dels llocs on han
estat i al mateix temps
l’oportunitat de gaudir
d’altres activitats mentre
dura el torneig.
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19 nedadors del CEN Balaguer al
campionat de Catalunya de relleus

Jaume Roigés dirigirà els
campus de bàsquet Nike de
Shangai i Hong Kong

N ATA C I Ó > >

Uns 19
nedadors del CEN Balaguer
van participar el passat
cap de setmana del 28 i 29
de juny al campionat de
Catalunya de Relleus de
natació.
Es van presentar en
les categories prebenjamí
i benjamí que són les més
petites (en edats d’entre
els 8 i els 10 anys) en
competició oficial, que es
va fer a les instal·lacions del
CN Sant Jordi de Barcelona.

L’entrenador
balaguerí es
mostra encantat amb
la proposta de Nike
per aquest estiu

Nedadors balaguerins

El Centre Esplai Gaspar de Portolà i Les
Peülles van d’excursió al Vallibierna
Sota la direcció de Lluís Garrofé i Jaume Brescó,
grans coneixedors dels pics pirinencs

Participants a la sortida al Vallibierna

El centre esplai Gaspar
de Portolà juntament amb
les Peülles del Montsec,
van organitzar la tradicional
sortida al Pirineu que aquest
any els va dur al Vallibierna.
Un pic de 3.067 metres
situat al sud del massís de
la Maladeta, als Pirineus
centrals. El companyerisme
i la bona voluntat de tots,
són ingredients fonamentals
quan vas a la muntanya
perquè la sortida sigui tot
un èxit, tal i com va ser.
Agraïr a tots els companys
i companyes la seva
participació i al Lluís Garrofé
i al Jaume Brescó la seva
dedicació per fer-ho possible.

L’entrenador de bàsquet balaguerí, Jaume
Roigés dirigirà una sèrie
de campus de bàsquet
a Hong Kong i Shangai,
per la prestigiosa firma
Nike.
Roigés, tot un corremón del bàsquet està
dirigint aquesta setmana
el Campus Vidimiri que
organitzen els jugadors
Sergi Vidal i Albert Miralles, a Alacant. Acte
seguit es dirigirà cap
a Xina on la casa Nike
l’ha contractat per dirigir

Jaume Roigés

un campus amateur a
Shangai d’una setmana
i després un de tres setmanes, ja amb jugadors
professionals a Hong
Kong, per acabar amb
un tercer campus d’una
setmana a Shangai.
Roigés no descarta
poder continuar treballant al país asiàtic després d’aquesta experiència única en la seva carrera professional, en la que
ha participat en diferents
campus universitaris als
Estats Units d’Amèrica i
a Espanya.
Jaume Roigés té un
ampli currículum en diferents equips de bàsquet, on la seva passió
pel bàsquet l’ha portat a
fer-se un lloc en aquesta
professió, enmig d’importants equips i jugadors.
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De veritat Podemos?

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

Si fos cert que les enquestes donen una informació bastant ajustada a la
realitat, tenim PP per quatre
anys més contant del maig
de l’any vinent endavant.
Certament han tingut un
suau avís en les eleccions
europees, però ha estat ben
amistós. Un partit que manant i ficant dia sí i dia també mesures antipopulars al
sofert poble. Amb vagues i
manifestacions amb violència extrema en alguna. Amb
cinc milions de parats i un
deute multimilionari, i tenir
aquesta neguitosa pau que
hem tingut i treure els resultats que van treure, és al
meu judici un bon resultat.
Si a tot el dit se l’hi afegeix,
entre altres, el problema català que demana una solució

que no pot ser, i una corrupció generalitzada, ja quasi es
pot creure en un miracle.
Al que sí han castigat els
vots ha estat al PSOE, hi havia massa problemes interns
ben latents que han fet que
petés com una mangrana
madura. Però també és cert
que els possibles remeis hagin aflorat amb una rapidesa
ben lloable. Dimissions i cares noves han de portar solucions que com gran partit les
pot tenir. Amb el nostre temperament, el bipartidisme arribà a ser molt antipàtic per
haver-hi totes les condicions
de fer i ser tot el contrari al
que s’ha pregonat. També
és cert que el PP ha hagut
de ballar amb la més lletja,
davant de l’herència enverinada que l’insensat del Za-

C’s, Un partit de dretes?

Josep Ma Viola, Membre de Ciutadans (C’s) Balaguer
----------------------------------------------------------------------------------------------------

És una constant del nacionalisme català, així com
de la resta de nacionalismes
peninsulars, qualificar “de
dretes” a qualsevol opció
polític-ideològica que s'oposi o simplement qüestioni
els seus dogmes doctrinals.
L'epígraf de “dretisme” s'empra en el millor i més moderat dels casos, ja que sovint
es titlla també de feixistes als
que no convergeixen amb les
premisses nacionalistes (o
d'espanyolistes, que en el seu
llenguatge ve sent un sinònim de l'anterior). Així doncs,
no és d'estranyar que en
nombroses ocasions s'hagin
usat aquests qualificatius —
entre d'altres— per referir-se
a Ciutadans. No obstant
això, al meu entendre, C’s
és un partit d'orientació so-

cialdemòcrata —amb rivets
liberals, certament—, ja que
només cal tenir en compte
que el seu origen es troba,
essencialment, en els militants i simpatitzants del PSC
desencantats per la constant
passivitat, tolerància i concessions que aquest partit ha
mostrat cap al nacionalisme
imperant. Sigui com sigui, el
cert és que C’s aglutina actualment un ampli espectre
ideològic amb un denominador comú: la idea de ciutadania, és a dir, la defensa
dels drets i llibertats de la comunitat política. Així mateix,
caldria tenir en compte que
des de la caiguda de la URSS
i del mur de Berlín, la dicotomia esquerra/dreta no té ja
pràcticament sentit (excepte
en alguns aspectes d'interès

patero els va deixar, això sí,
amb la seva rialla de conill
inconscient.
Ara veiem com confoses
forces fan créixer al tal Iglesias de Podemos. La Sexta
de les televisions li ha fet
de dida. Jo l’he seguit molts
dissabtes i em quedava materialment espatarrat davant
de les lletanies que ell anava
cantant. Amb una fe que ja
era pur fanatisme quan semblava. Aquest noi d’aspecte
inofensiu, amb les perles
que defensa té el temari ben
estudiat i no se’n aparta; per
exemple, anar armat ha d’ésser un dret de tothom, per ell
no és just que tan sols sigui
l’estat amb les seves forces
el que les pugui tenir. Que la
Constitució sols l’han sabut
entendre l’esquerra abertzale i ETA. Sortir d’Europa i de
l’euro és un altre objectiu.
I la cirereta del pastís, és
treure a Euskadi i Catalunya
d’Espanya. Quasi és per embogir d’entusiasme!! En fi, ja

veurem si dintre de poc no
portarà com els escarabats
piloters, la seva ració de
fem. Sols ho dic com un recordatori d’altres casos ben
coneguts. Se me’n fot com
li vagi. Però amb els anys
un es torna desconfiat quasi
per sistema, de tots aquells
que volen el títol de redentor
de la Patria a terminis fixats.
A França l’actual president
ja ha renunciat a ser-ho, el
d’Itàlia el va seguint d’aprop
no veient-se amb pit per
reformar tot el que va dir.
Aquest noi diu també que
amb un any i mig pot tenir
format un equip per governar l’Estat sencer.
Jo em pregunto, si de
veritat vol marxar d’Europa perquè ha celebrat amb
tant “xibarri” els parlamentaris obtinguts? Potser pels
honoraris que rebrà el seu
partit, és una suposició que
em faig. No potser pensar
fer una feina d’apostolat davant un públic multinacional

sociològic-cultural).
En tot cas, la paradoxa
rau en el fet que la ideologia
nacionalista és profunda i
genuïnament reaccionària.
En efecte, l'esquerra sorgeix
al segle XVIII com a oposició
a allò que fins llavors va ser,
sense adoptar encara aquest
nom, la dreta política, és a
dir, els defensors del "tron i
l'altar". L'esquerra jacobina
emergí contra aquells que
s'arrogaven unes prerrogatives divines justificadores
d'una iniqua societat estamental. D’aleshores ençà,
el que ha definit qualsevol
projecte d'esquerres ha estat, bàsicament, l'ideal cívic
del bé comú, la igualtat i la
solidaritat. El racionalisme
universalista, que és consubstancial a les esquerres
polítiques, impugna qualsevol discriminació per motius
d’origen, sexe o raça. No és
estrany, doncs, que en contraposició a aquests paràmetres, els que lideren el procés

secessionista a Catalunya
siguin els partits i associacions de la dreta extravagant.
Tot i que alguns d'ells s'autodenominin, emic, d'esquerres, la veritat és que les seves
doctrines són objectivament
premodernes.
L'anomenat
"dret a decidir" pretén que
únicament els ciutadans
espanyols censats en municipis catalans puguin votar
sobre la unitat o l'organització territorial d'Espanya. Per
què? Pel sol fet que la resta
d'espanyols no són catalans.
Els drets, si no són per a tothom, no són drets: són privilegis. Així, sota una fonamentació mítica i fantasiosa de la
història, plena de fal·làcies
i anacronismes, s'invoquen
uns suposats drets de l'Antic
Règim feudal que legitimarien la constitució d'un Estat
català propi. Resulta curiós, doncs, que aquells que
pretenen dividir la sobirania
dels ciutadans per motius
territorials, ètnics, lingüís-

i estendre el seu missatge i
la seva sana ambició que tan
té de salvadora i novadora,
fins i tot a la super capitalista Merkel. Amb fe tot es pot
aconseguir. Amb molta fe la
Inquisició va encendre moltes fogueres. Amb fe va viure
Robespierre i Hitler i altres
bestietes, que donaven somnis i sang en lloc de pa i treball.
Però una idea que es fa
visible en el meu cap, és el
d’un Parlament populista i
fanatitzat amb més d’una
dotzena de partits que amb
molta fe agafin l’extrem de
les idees d’esquerra. I faran
renèixer el final del segle
XIX, sense cap possible governança i acabant tot al 18
de juliol del 36. Encara que
ben pensat, no hi ha d’haver
cap temor, quan més poder
tingui aquest senyor (?), més
aviat es podrirà.
---------------------------------------------

tics o econòmics, titllin de
vegades de dretans als que
respecten l’imperi de la llei i
el caràcter universal de la democràcia. La naturalesa del
nacionalisme és inherentment incivil i irresponsable:
parteix del supòsit maniqueu
d'un "nosaltres" i d’un "ells"
("amics" i "enemics", en la terminologia de Carl Schmitt)
en base al qual es fonamentaria la consciència del grup.
Així doncs, qualsevol opinió
o argument que contravingui
aquesta suposada voluntat o
esperit del poble es percebuda com una amenaça que cal
combatre. Lluny d'aquesta visió tribal, unilateral i egoista
de les societats polítiques,
C’s aposta per reforçar l’estat del benestar, la igualtat
jurídica de les persones, la
seva llibertat individual i el
respecte per la pluralitat ideològica, social i cultural. Una
formació política d'aquestes
característiques no pot ser
de dretes.
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El sopar de colles i el Grand Prix,
algunes novetats per aquest estiu
Dins de l’Agenda Jove
d’aquest estiu s’han programat un gran seguit d’activitats, pels mesos de juliol i
agost. Pels divendres s’han

previst propostes variades,
com tallers de pastisseria
moderna, fotografia nocturna, una bicicletada o torneigs
de 3x3 de bàsquet i futbol 7 i

Agenda Jove d’aquest estiu

també de cuina creativa.
Fora de la programació
regular, cal destacar la jornada d’esports d’aventura en
família, amb cavalls, tirolin,
piragües... el dissabte 26 de
juliol, que es farà al Molí de
l’Esquerrà a partir de les 17
hores. Un dinar de colles i
el Grand Prix, el 2 d’agost,
al parc de la Transsegre.
Caminades per la ciutat els
dilluns i com sempre activitats aquàtiques els dimarts i
dijous a les piscines municipals, les nits de monòlegs a
Lapallavacara els dimecres i
les nits de música en directe
a baix al riu amb La gespa el
cul els dijous.

Tots els dijous del mes de juliol, un
curs de sardanes a la plaça del museu
Els veïns del centre
històric juntament amb
les colles sardanistes
balaguerines Verge del
Miracle i Barres i Escacs,
organitzen un curs de
sardanes tots els dijous
del mes de juliol a la plaça
Comtes d’Urgell.
Aquest curset es durà
a terme els dijous a partir
de les 20.30 h del vespre i
està obert a gent de totes
les edats i es gratuït. No cal
inscriure’s.

Plaça Comtes d’Urgell

El Castell Formós de Balaguer
rebrà als vint participants del
taller arqueològic Cota Zero

Cota Zero

Des del proper
dilluns 7 de juliol i fins
el divendres 18 de juliol,
el Castell Formós de
Balaguer acull per tercer
any consecutiu, el taller
de arqueologia Cota Zero.
El taller està obert a
tota la gent major de 12
anys, que vulgui descobrir els secrets de la arqueologia, de la mà dels
tècnics del Museu de la
Noguera, que dirigeixen
aquest taller, al que s’hi
han inscrit un total de
20 persones, la majoria
d’elles joves de 12 a 18
anys. Les inscripcions
han superat totes les previsions i hi ha una llista
d’espera de joves que no
poden assistir al Taller.
Per veure tot el procés, a més de les excava-

Els participants
d’edats compreses
entre els 12 i 18 anys
excavaran al Castell
Formós de Balaguer
cions al Castell, els joves
també es dedicaran a la
neteja, marcatge i documentació dels materials
arqueològics que vagin
trobant.
Els participants compaginaran la tasca de
l’excavació amb estades
a la piscina del Secà.
Començaran la jornada a les 8 del matí i
excavaran fins a les 12
del migdia, hora en que
aniran a la piscina fins a
l’hora de dinar.
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El Museu de la Noguera, organitza un
cicle “Contes de les 1001 nits”
El Museu de la Noguera, organitza pels dimarts
1, 8 i 15 de juliol, un cicle
sota el nom “Contes de les
1001 nits”, on la princesa
Shahrazad, explicarà a partir
de les 19 hores, els contes
“Alí Babà i els 40 lladres”,
explicat el passat dia 1, “El
geni desagraït” i “El mort
recalcitrant” el dia 8 i “Al·ladí
i la llàntia meravellosa” el
dimarts dia 15.
Aquesta iniciativa de
caire familiar és gratuïta.

Va presentar l’acte, el
jutge balaguerí, Josep
Maria Pijuan, amb una
sala d’actes plena de
gom a gom

Contes al Museu

Trobada d’exalumnes de la promoció
1978-1989 de l’Escola Àngel Guimerà
La trobada va ser emotiva per poder-se retrobra
després de tants anys d’haver deixat l’escola

Exalumnes de l’Àngel Guimerà

Santiago Vidal defensa la
legalitat de la consulta a la
Sala d’Actes de l’Ajuntament

El passat dissabte
28 de juny, una vintena
d’exalumnes de l’escola
Àngel Guimerà de la
promoció 1978-1989 van
organitzar una trobada, per
primer cop des de que van
deixar l’escola, ara fa 25 anys.
Una visita a les renovades
instal·lacions de l’antiga
escola anomenada Primo
de Rivera, i posteriorment
van acabar la trobada amb
un sopar de germanor, en el
decurs del qual van recordar
anècdotes de l’època
estudiantil, esperant poder
repetir la trobada i que hi
pugui assistir més gent a la
propera.

El passat dia 25 de
juny va tenir lloc un
altre dels actes del cicle
organitzat pel Casals
Pere III – Ateneu de
Balaguer, per tal de
recolzar i fonamentar el
doble sí a la consulta del
9N. En aquesta ocasió
va ser el jutge Santiago
Vidal qui va impartir
una conferència sobre
«Democràcia, legalitat i
llibertat». L’acte, que va
omplir de públic la sala
d’actes de l’Ajuntament

Xerrada de Santiago Vidal

d e B a l a g u e r, v a s e r
presentat pel balaguerí
Josep M aria Pij uan,
company de Santiago
Vidal a l’Audiència de
Barcelona durant nou
anys i actualment
President del Tribunal
de Corts d’Andorra.
Santiago Vidal va
assenyalar en primer
lloc que el procés
català ha agafat una
velocitat de creuer
que el fa irreversible,
especialment tenint en
compte que actualment
el govern espanyol ja no
es pot plantejar l’ús de
la violència per intentar
parar-lo, i va assegurar
que la gent no dubti en
que el 9 de novembre la
gent anirà a votar i que
serà una votació legal.
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
----------------------------------MIAMI PLATJA, es
lloga apartament, 2
habitacions a 100 metres de la platja, tercer
amb ascensor, vistes
al mar. Lloguer 350 €/
setmana juliol i agost,
250 €/setmana setembre. Raó: 675856512
(Laia).
----------------------------------VENTA/LLOGUER de
pàrkings tancats al
c / Ja ume B a lm es,
11 de Balaguer. Raó:
629310479-629715431.
----------------------------------BALAGUER: lloguer
de pisos, despatxos i
places d’aparcament.
Raó: 973443800.
----------------------------------ES LLOGA O ES VEN
nau industrial de 312
m2, al polígon Campllong de Balaguer. Molt
bona zona. Preu: 400€
de lloguer, negociables. Raó: 662003299.
----------------------------------O P O R T U N I T A T,
venda de parcel·les
aïllades a la millor
zona de Balaguer,
al costat del col·legi
Mont-roig, de 516 m2.
Raó: 676996765.
-----------------------------------

ES LLOGA PIS c/ Barcelona, 50, 4 hab., 1 bany,
2 terrasses. Ascensor,
moblat i reformat. Raó:
675497518-973446087.
----------------------------------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.
----------------------------------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.
----------------------------------ES LLOGA 2 habitacions, amb pis per compartir a Barcelona. Ben
situat, bona combinació de metro i bus. Raó:
630018750.
----------------------------------LLOGUER apartament
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.
-----------------------------------

SALOU I CAMBRILS
particular alquilo apartamentos para 4/6 personas por semanas.
Cerca de la playa,
con piscina... Razón:
609369537-977375069.
----------------------------------ES LLOGA pàrking
de línia al Passeig de
l’Estació, 28 i pàrking
tancat al c/ Sanahüja (zona col·legi Carmelites). Raó telèfon:
652917491.
----------------------------------TREBALL
----------------------------------CLASSES particulars
o repàs d’anglès, de
primària i d’ESO. Raó:
647185846.
----------------------------------ES PRECISA cambrera
per servir terrassa de
cafeteria al Passeig de
l’Estació de Balaguer.
Incorporació immediata. Raó: 628521768.
----------------------------------PROFESSORA nativa
dóna classes d’anglès,
repassos i classes de
conversa en llengua
anglesa. Classes particulars o grups organitzats. Raó: 650422582.
-----------------------------------

La família MARTÍNEZ-PAIJÀ,
vol donar les gràcies a tota la família,
amics i amigues i coneguts
del David (Menta)
per les mostres d’afecte rebudes.
Moltes gràcies a tothom.

S’OFEREIX realitzador
amb equip de càmera
per vídeos de bodes i
altres esdeveniment.
Àmplia experiència en
el sector audiovisual.
Demana un pressupost sense compromís. Contacte Dani
Arregui, 686774086 o email: daniaso@gmail.
com
----------------------------------VARIS
---------------------------------A SANT JUDES TADEU, advocat de les
coses difícils i desesperades. Ora nou
avemaries durant nou
dies i demana tres desitjos (un de negocis
i dos d’impossibles).
Al novè dia, publica
aquest anunci. Es
complirà encara que
no ho creguis.
----------------------------------SEÑORA MAYTE, videncia y tarot. Alta
magia blanca. Horas
a convenir. Teléfono:
609135472.
-----------------------------------

COMPRO rellotges
Rolex, Omega, Cartier,
Breitling, etc... Cuberteries i objectes de
plata. No importa l’antiguitat. Pago al comptat. Raó: 628727539.
-----------------------------------SE VENDEN dos camas eléctricas (de
hospital), con mando
y colchón. Seminuevas. Precio a convenir..
Razón: 651101775.
---------------------------------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.
---------------------------------Per posar anuncis en
aquesta secció, adreceu-vos al c/ Sant Lluís, 36-38 altell de Balaguer, o bé truqueu
al 973448273. Podeu
visitar el web: www.
revistagroc.com
-----------------------------------
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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
------------------------------------------------------------------------

Farmàcies
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.
CAMARASA
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

Farmàcies de torn de Balaguer
De les 8 de la tarda del 3 de juliol
a les 8 de la tarda del 10 de juliol
ALDAVÓ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 10 de juliol
a les 8 de la tarda del 15 de juliol
CLAVER
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 15 de juliol
a les 8 de la tarda del 24 de juliol
SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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)

ARRIBADES
BALAGUER
07.44
09.39
11.09
17.59
20.59
BALAGUER
14.16
18.50

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

973586466

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

Horari de trens
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)

Horari d’autobusos
SORT.
DESTINACIÓ
CALENDARI
06.10
BARCELONA
dill. a dissb.
07.55
“
diari
19.55
“
disb. i diumg.
20.23
“
de dill. a div.
19.00
UAB BELLATERRA diumenges lectius
06.10
TÀRREGA
dill. a dissb.
07.10
“
dill. a dissb.
07.50
“
dill. a div.
12.00
“
dill. a dissb.
15.00
“
dill. a dissb.
19.30
“
dill. a dissb.
07.10
LLEIDA
de dill. a div.
07.40
“
diari
07.45
“
de dill. a dissb.
07.48
“
de dill. a dissb.
07.55
“
dimt., dimc. i div.
08.00
“
dill., dij. i div.
09.15
”
de dill. a dissb.
10.45
“
diumenges
10.50
“
de dill. a div.
12.00
“
de dill. a div.
13.10
“
de dill. a div.
13.30
“
de dill. a div.
14.45
“
de dill. a div.
15.15
“
de dill. a div.
15.18
“
de dill. a div.
17.30
“
diari
17.51
“
diari
19.10
“
de dill. a div.
19.21
“
diumenges
09.20
SEU D’URGELL
diari
16.50
“
diari
12.00
ALBESA
dissabte
13.35
SOLSONA
dill., dima., dij., div.
16.35
“
divendres
09.20
PONTS
diari
13.35
“
de dill. a div. feiners
16.35
“
divendres
16.50
“
diari
19.10		“
de dill. a div. feiners

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
“
diari
“
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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