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Amb el suport de

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

Qui no es dedica a
aquesta activitat, per a
molts professió, anomenada política o n’és un analista, no entén sempre els
pactes postelectorals per
elegir un alcalde, un president de govern... Malgrat
que la llei preveu aliances,

El passat dissabte, la gran majoria dels ajuntaments
de l’Estat espanyol van escollir els seus alcaldes entre els
regidors que van escollir els ciutadans el passat 24 de maig
en les eleccions municipals.
Durant tres setmanes, els diferents grups i partits que
van treure regidors electes s’han reunit per veure si podien
fer pactes per tal de defensar els seus interessos polítics
per tal de poder governar les ciutats del nostre país.
Durant aquestes tres setmanes s’ha debatut, i molt, si la
que ha de governar és la llista més votada, o sobre la ètica
dels pactes dels grups minoritaris per sumar majories.
En totes les opinions, tant dels que defensen que ha de
governar la llista més votada o els que són partidaris dels
pactes, moltes vegades es cau en la demagògia dels tants
per cents que té un o l’altre que es poden fer anar per dir
que un té el suport del 34 per cent de la població, o d’altres
que et diran que el 66 per cent no el volen.
A Balaguer no governarà la llista més votada. Tot
i l’empat a nombre de regidors entre CIU i ERC, els
primers van obtenir més vots que els republicans, però les
converses i els pactes amb els altres grups representats a
l’Ajuntament, no han fructificat amb Convergència i Unió i
sí que ho han fet amb Esquerra Republicana de Catalunya,
que amb els vots de socialistes, la CUP i el representant
d’Ara Sí, va veure com el seu candidat, Jordi Ignasi Vidal
era nomenat Alcalde de Balaguer per als propers 4 anys.
Serà al 2019 quan els balaguerins podrem valorar si
aquesta decisió ha estat positiva o no per a la ciutat. El
temps ho dirà.
Bon Sant Joan.

la ciutadania, de vegades,
ho veu com un tripijoc per
enderrocar algú, ja que no
sempre qui encapçala la
llista més votada esdevé
l’escollit. A Balaguer, per
segon cop des de la reinstauració dels ajuntaments
democràtics, ha tornat a
succeir aquest fet. L’any
1983,
PSC-PSOE i AP,
dues forces antagòniques,
i PSUC van donar l’alcaldia a qui, malgrat tenir el

mateix nombre de regidors
que els vencedors, no tenia
més vots. Ara, 32 anys més
tard, el PSC, ben lluny del
ple sobiranisme, ha contribuït amb la CUP-PC i Ara
Balaguer a fer alcalde el
representant d’ERC, segona formació amb nombre
de vots, malgrat l’empat a
regidors amb CIU. Aquest
pacte serà el més adequat
per al futur de la ciutat i de
Catalunya?
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El suport del PSC, ERC, Ara Sí i la CUP
donen l’alcaldia a Jordi Ignasi Vidal

Un centenar de balaguerins
interessats en el programa
“fem ocupació per a joves”
Un programa formatiu
i laboral destinat a
joves aturats d’entre
18 i 30 anys amb la
ESO o cicle formatiu

Foto del nou grup municipal a l’ajuntament de Balaguer

El passat dissabte 13 de
juny, es constituïa el nou
ajuntament de Balaguer. El
republicà Jordi Ignasi Vidal
prenia possessió del càrrec,
després de rebre el suport
de 10 dels 17 regidors del
consistori de la capital de la
Noguera. Vidal aconseguí

Jordi Ignasi Vidal, nou alcalde

els cinc vots del seu partit,
els tres del PSC amb qui
formaran govern, un de la
CUP i un altre de la formació
Ara Sí.
Així doncs, tot i que CiU
va ser la llista més votada en
les passades eleccions, serà
ERC qui durant els propers

quatre anys tindrà l’alcaldia.
Jordi Ignasi Vidal, en el
seu discurs davant d’una
sala d’actes plena, va anomenar alguns dels seus
principals objectius de cara
als propers quatre anys,
basant-se en l’atenció a les
persones, reduir l’atur i tirar
endavant amb el procés
sobiranista.
Per altra banda, Josep
Ma Roigé, en el seu discurs
de comiat, va assegurar que
faria oposició amb coherència i responsabilitat, i que
continuaria treballant per la
ciutat, així com ho han fet
durant aquest quatre anys.
Carlos Garcia, líder del
PSC, que formarà govern
conjuntament amb ERC,
destacà la voluntat de fer un
govern estable i d’esquerres,
com ho han volgut els votants.

Un
centenar
de persones s’han
interessat, fins ara, pel
programa ‘Fem ocupació
per a joves’, que impulsa
l’Ajuntament de Balaguer
amb el finançament del
Departament d’Empresa
i Ocupació i el Fons
Social Europeu.
Es tracta d’un
projecte que vol
fomentar l’ocupació
dels joves d’entre 18 i
30 anys d’acord amb
les necessitats reals de
les empreses. Per això,
l’Ajuntament compta des
de fa cinc mesos amb
dos tècnics encarregats

Ajuntament de Balaguer

de fer prospecció a les
empreses per detectar
quin tipus de pe r fil
professional requereixen
i de seleccionar i formar
els joves que més
s’adeqüen a aquestes
necessitats. Les persones
seleccionades tindran
un contracte laboral
de sis mesos a temps
parcial, durant el qual
percebran el salari que
fixi el conveni del sector.
Per accedir al programa,
cal estar aturat i
disposar del títol d’ESO
o Batxillerat o d’un Cicle
Formatiu de Grau Mitjà.
Fins ara, els tècnics
municipals han contactat
amb 128 empreses de la
Noguera per presentarlos-hi el projecte, de les
quals ja n’han sorgit 22
ofertes de feina que han
permès contractar a 8
persones (la resta estan
en procés de selecció).

P U B L I C I T A T <<
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Els escolars de la comarca celebren el
Dia Mundial del medi Ambient
Uns 170 alumnes de
sis escoles i instituts de la
Balaguer i de Vallfogona de
Balaguer van participar en
la jornada d’intercanvi de
tallers per a la sostenibilitat
organitzada al Parc de la
Transsegre amb motiu
del Dia Mundial del Medi
Ambient.
Durant tot el matí,
cada centre educatiu va
fer demostracions de les
activitats de reciclatge que
duen a terme habitualment,
com ara sabó amb oli de
cuina reutilitzat a càrrec de
l’escola La Noguera; el taller
de reciclatge de deixalles a
càrrec de l’Escola Pia; fer
una joguina amb materials
reciclats a càrrec de l’escola

Homenatge i ofrena Floral al
Monument dedicat a Jaume
d’Urgell a Balaguer
Jaume Fàbrega va
oferir una xerrada
sobre la cuina
catalana a l’Edat
Mitjana

Dia del Medi Ambient

Vedruna; plantada de llavors
aprofitant pots de iogurt a
càrrec de l’Escola Salvador
Espriu de Vallfogona; taller
de compostatge a càrrec
de l’Institut Almatà, i el

càlcul del cabal del Segre
a càrrec de l’Institut Ciutat
de Balaguer. L’objectiu de
la jornada era sensibilitzar
l’alumnat en el respecte al
medi ambient.

Com ja es tradicional,
el Casal Pere III de
Balaguer fa cada primer
cap de setmana de juny
en homenatge al darrer
Comte d’Urgell, Jaume
el Dissortat, coincidint
amb l’aniversari de la
seva mort (Xàtiva, 1 de
juny de 1433).
L’homenatge és una

Ofrena Floral davant del
seu monument. A l’acte,
hi van participar diverses
entitats, partits polítics i
institucions de la ciutat.
Posteriorment, el Casal
Pere III va organitzar
una conferència sobre la
cuina catalana a l’Edat
Mitjana, a càrrec de
Jaume Fàbrega.
D’aquesta manera,
se suma a la iniciativa
de l’Associació Lo Morter
de Balaguer, impulsora
de l’escultura Lo Morter
i que reivindica la
Cuina Catalana com a
candidata a patrimoni
immaterial de la Unesco.

L’Escola d’Adults de Balaguer ofereix la
possibilitat de cursar la ESO
Balaguer comptarà a
partir d’aquest setembre
amb una nova oferta d’ESO,

Escola d’Adults de Balaguer

encara que destinada per a
persones adultes.
El Centre de Forma-

ció d’Adults de Balaguer
oferirà a partir del proper
curs 2015/16 la possibilitat d’aconseguir el títol de
GES (Graduat en Educació
Secundària) per a persones
adultes. El curs està destinat a alumnes majors de 18
anys que no van poder acabar l’ESO i es pot realitzar
en un o dos anys, depenent
dels estudis previs de cada
alumne.
Les preinscripcions es
faran al centre entre el 22
i el 29 de juny. Aquest nou
curs de l’ESO començarà a
finals de setembre.

Homenatge a Jaume d’Urgell

B A L A G U E R <<

Nova campanya de salut bucodental pels
escolars de la comarca de la Noguera
Gràcies a la iniciativa
del Consell Comarcal de la
Noguera a través de l’Oficina
Jove i de l’Institut Dental La
Noguera, nens i nenes de
les escoles de la Noguera ja
saben com i per què s’han
de raspallar correctament
les dents i la importància de
fer-ho cada dia per tenir una
boca sana i forta.
Durant més de sis mesos,
un equip de professionals de
l’Institut Dental La Noguera
ha impartit sessions
pedagògiques a més de
250 nens i nenes d’edats
entre els 3 i els 12 anys a set
escoles de la Noguera. Amb
l’ajuda del conte La Dent
Feliç, han après com han de
raspallar-se, quan de temps
i quins aliments són més
perjudicials per les seves
dents.

Taller d’elaboració de coques
de Sant Joan a Lapallavacara

Les escoles participants en aquesta campanya han
estat les de Vallfogona, Penelles, Térmens, Bellcaire,
Castelló de Farfanya i la Sentiu

Coques de Sant Joan

El proper dissabte 20
de juny, els amants de
la bona cuina, podran
aprendre a elaborar les
dolces coques de Sant
Joan, podran fer-ho en
un taller que es farà al
local de la Lapallavacara,
des de les 5 de la tarda,
Els alumnes amb un diploma havent acabat les sessions

fins a les 8 del vespre.
Els interessats poden
inscriure’s al casal Lapallavacara o a través de la
pàgina web de l’Ajuntament de Balaguer.
El preu per inscripció
d’aquest curset és de 12
euros.
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Un any més comença la temporada de
bany a les piscines de la comarca
La comarca de la Noguera comença l’època de bany
amb l’obertura de les seves piscines municipals

paguen 1,50 e, pels majors
de 7 anys és de 3 e. Els
abonaments de 4 a 7 anys
és de 18 e, i per als de més
de 7 anys 30 e. Les piscines
romandran obertes del 20
de juny al 6 de setembre,
tots els dies de la setmana
de 12 a 20 hores.

Vallfogona de Balaguer
----------------------------------

Piscines de Castelló de Farfanya

Com cada any pels voltants de Sant Joan, les
piscines municipals de la
nostra comarca, donen la
benvinguda a l’estiu, obrint
la temporada de bany.
Des de fa uns anys es
va engegar l’iniciativa del
Carnet Interpiscines que
permet gaudir de l’entrada
a les piscines dels pobles
de la Noguera que hi estan
adherits i que cada cop són
més. Aquesta temporada,
els pobles de Bellcaire,
Bellmunt, Cabanabona,
Menàrguens, Montgai, Penelles, Preixens, La Sentiu,
Térmens, Tiurana, Torrelameu i Vallfogona, disposen
d’aquest carnet que permet

l’entrada indistinta a totes
aquestes piscines. Una
bona manera de conèixer
les piscines de la nostra
comarca.

Castelló de Farfanya
----------------------------------

Castelló de Farfanya
disposa de 1.500 m2 d’instal·
lacions dedicades a les piscines, amb 2 vasos de bany,
un olímpic i una mitjana,
amb un sistema d’electròlisi
salina. Tenen servei de bar,
socorrista i durant l’estiu
fan cursets de natació i
aquagym. Les entrades i
abonaments es poden adquirir en el mateix recinte, al
bar. Els nens entre 4 i 7 anys,

Vallfogona compta amb
unes magnífiques instal·
lacions pel bany i per prendre el sol, alhora que també
pel joc. Amb 4 vasos de
bany, 1 de gran, 2 de tamany mig i una petita per
a nadons. Amb servei de
socorrista i bar, i es fan
diferents activitats culturals, esportives i lúdiques
al recinte, consultar al web
de l’ajuntament. Les piscines estaran obertes del 20
de juny al 10 de setembre,
tots els dies de la setmana
d’11h a les 20h. El preu de
l’entrada és de 3,10 euros,
l’abonament 35,10 euros,
pack 10 entrades per 23,40
euros. Hi ha descomptes
per Carnet Jove, pels jubilats (empadronats al municipi), i el descompte per
famílies és a partir de 3 o
més carnets per família
(empadronats al mateix
domicili). Les entrades, abonament o carnets, es poden
comprar a l’ajuntament o al
mateix recinte.

Balaguer
---------------------------------------------------------------Balaguer compta amb dos instal·lacions. En
primer lloc la piscina del poliesportiu, que disposa
de dos vasos de bany, un de 25x12,5 m i el segon en
forma circular per als més petits. Aquesta piscina
obre del 21 de juny al 23 d’agost, tots els dies de la
setmana de 12.15 h a 20.00 h, excepte els dissabtes,
diumenges i festius que obren a les 11.15 h.
La segona piscina, la trobarem al barri del Secà,
amb un gran zona verda i tres vasos de bany amb
diferents formes que permeten una millor distribució
dels banyistes, a més una de les piscines disposa
d’una zona amb sortidors d’aigua. La piscina està
oberta del 21 de juny al 13 de setembre, tots els
dies de la setmana de 12.15 h a 20.00 h, excepte
els dissabtes, diumenges i festius que obren a les
11.15 h. Els dimarts i dijous es faran activitats que
les podreu consultar a la web de l’ajuntament o a
l’agenda jove.
Balaguer, ofereix la possibilitat de fer cursets de
natació, per nadons (de 6 mesos a 2 anys), infantils
(a partir de 2 anys) i per adults. Els preus de l’entrada
general és de 3,30, els nascuts l’any 2011 i posteriors
acompanyats d’un adult, tenen l’entrada gratuïta.
Hi ha diferents tipus d’abonaments: l’individual
62,30 €, el familiar doble (2 membres d’una unitat
familiar): 105,70 €, el familiar complert (3 o més
membres d’una unitat familiar): 150,35 € i el tiquet
de 10 entrades: 27€.
Per a més informació, dirigiu-vos al web de
l’ajuntament, balaguer.cat

ESPECIAL PISCINES
Algerri
-----------------------------------

Algerri obrirà aquest dissabte dia 20 de juny i tancarà
l’11 de setembre. Amb més
de 2.000m2 d’extensió per a
zona de bany i sol, compta
amb dos vasos, amb horari des de les 11 del mati
fins a les 20 h del vespre.
Compten amb servei de bar
i socorrista. Les entrades i
abonaments s’adquireixen
a les mateixes piscines. Enguany les piscines oferiran
nombroses activitats, com
berenars a un euros, sopars
amb una varietat de menús,
nits temàtiques... Activitats
per sortir cada dia i gaudir
de l’estiu. Més informació a:
www.piscinesalafresca.cat

Gerb
-----------------------------------

Obertes des d’aquest
dissabte 20 de juny i fins el 13
de setembre amb horari d’11
del mati a les 21 h del vespre.
Amb més de 1.500m2 dedica-
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Bellcaire
-------------------------------------------------------------------

Bellcaire obre les piscines del 20 de juny al 14 de
setembre, amb horari d’11 a 21 h. Compta amb unes
instal·lacions de 4.200m2, amb 4 vasos de bany. Tenen
servei de bar i socorrista. Compten amb el carnet interpiscines per 40 e.

Àger
-------------------------------------------------------------------

Àger compta amb una piscina per a adults i una per
a nens. Obertes del 23 de juny al 13 de setembre. L’horari
és de 11.00 a 20.00 h. Servei de bar i socorrista i cursets.
Disponibles abonaments mensuals, de temporada i
familiars, consultar a l’ajuntament.

Piscines municipals d’Algerri

des a les piscines d’estiu, amb
2 vasos de bany, un de gran
i l’altre de petit per a nens.
Tenen servei de bar durant
l’època estival i socorrista.

Os de Balaguer
-----------------------------------

Amb unes grans instal·
lacions, 4.600m2 de zona de
bany i sol, amb quatre vasos
de bany, dos de grans, un
mitjà i un de petit d’aigua

Piscines municipals de Vallfogona de Balaguer

cristal·lina. Més de 1.600 m de
gespa. Socorrista i diferents
cursets de natació durant tot
l’estiu. El complex, ofereix
servei de bar i terrassa, i una
gran zona dedicada a jocs
infantils, així com un ampli
aparcament. Les piscines
d’Os obren del 20 de juny al 13
de setembre, d’11h a 20.30h.
Abonaments: nens entre 4 i 8
anys i jubilats empadronats
26 e i si no ho estan 30 e.
Els majors de 9 anys empadronats 36 e i els que no
ho estan 42 e. Descomptes
als abonaments a famílies
nombroses, monoparentals
i els que tenen Carnet Jove
(25%) i per famílies que tinguin abonament a partir de 4
membres (15%). Pels nascuts
entre el 2006-09 i jubilats
entrada a 2,5 e. Pels nascuts
al 2005 i anys anteriors l’entrada és de 3,5 e de dilluns
a divendres i 4 e dissabtes i
diumenges. Els nascuts del
2010 al 2015 no paguen.

Camarasa
--------------------------------------------------------------------

Camarasa té uns 1.000m2 d’instal·lacions, amb dos
vasos de bany, un gran i un petit. Obren del 20 de juny al
13 de setembre, d’11 h a les 20h. Les piscines ofereixen
servei de socorrista i bar. Cursets de natació i classes
d’aquagym. Els menors de 6 anys entrada gratuïta. Els
abonaments per infants de 6 a 13 anys (21€), a partir de
14 anys fins a 64 (30€, majors de 65 anys (15€), carnet jove
(25,50€). Entrada general, entre 6 i 13 anys (2,80€), de 14 a
64 anys (4€), majors de 65 anys (2€) i carnet jove (3,40€).

Térmens
-------------------------------------------------------------------

Disposa de 2.500m2 d’instal·lacions, amb tres vasos.
Obertes del 13 de juny a l’11 de setembre. L’horari diari,
de 10:30h a les 20:30 hores, amb servei de bar i socorrista,
cursos de natació. Abonaments de temporada (33€), +65
anys (21€), de quinze dies (20€), carnet interpiscines
(40€), entrada general 3,25 € i +65 anys 2,20€.

Montgai i Butsènit
-----------------------------------------------------------------

Montgai i Butsènit compten amb instal·lacions
amb dos vasos de bany cadascuna. Obren del 20 de
juny al 6 de setembre, de les 12h a les 20h. Ambdós
disposen de servei de socorrista, bar i cursets de
natació. El preu de l’entrada és de 4 e/dia, també
compten amb el carnet interpiscines per 40 e.
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Cubells
-------------------------------------La població de Cubells
disposa d’unes instal·lacions
per bany de 1.000m2 aproximadament, amb dos vasos
de bany, un de gran i un més
petit per als menuts. Tenen
servei socorrista i de bar
permanent. Els cursets de
natació es faran del 29 de juny
al 31 de juliol. Les entrades i
abonaments s’adquireixen a
les mateixes piscines, entrada infantil 2 e, adult 3 e, abonament infantil 25 e i adult
37 e. Obren del 21 de juny al
31 d’agost, (prorrogable fins
al 13/9) d’11 h a 21 h tots els
dies.

La Sentiu de Sió
-------------------------------------Les instal·lacions de la
Sentiu de Sió compten amb
una àmplia zona de gespa, i
amb dos vasos de bany, un
rectangular amb fossa per
a grans i una altra irregular
per a petits. Disposen de
socorrista i servei de bar. Durant el mes de juliol es faran
cursets de natació i aquagym
els dilluns i els dimecres. Les

Vilanova de la Sal
----------------------------------------------------------------

A Vilanova de la Sal, hi ha una piscina de sal, envoltada per una zona de gespa. L’obertura de la piscina
serà del 20 de juny fins a l’11 de setembre, i l’horari és
de 12 a 20 h. Tenen servei de bar i vigilància. El preu
de l’entrada és de 3 e per persona i l’abonament de
temporada costa 35 e.

Piscines municipals Cubells

piscines romandran obertes
del 20 de juny al 13 de setembre, els dies laborals de
12:00h a 20:00h, dissabtes,
diumenges i festius estaran
obertes fins a les 21:00h.
Les entrades i abonaments
es poden adquirir al mateix
recinte o bé a l’Ajuntament.
El preu d’entrada general
és de 3 euros per majors
de 5 anys. Els abonaments
són 35 euros als majors de 5
anys i 25 euros per a famílies
nombroses amb fills de 5 a 18
anys. L’abonament a majors
de 65 anys és de 25 euros.

La Sentiu també té el carnet
interpiscines vàlid per altres
pobles de la comarca per 40
euros.

Santa Linya
-------------------------------------

Les instal·lacions de la piscina de Santa Linya ens ofereixen la piscina i també una
zona de gespa. El període
d’obertura és del 20 de juny a
l’11 de setembre. Els horaris
de la piscina són de 12 a 20 h
de dilluns a diumenge. Servei
de vigilant i bar. Preu de l’abonament 35 e i l’entrada 3 e.

Menàrguens
-------------------------------------

Piscines municipals La Sentiu

Menàrguens compta
amb 1.500 m2 entre piscines i zona de solàrium. El
període d’obertura és del 20
de juny al 13 de setembre,
tots els dies de 12 a 20 h.
Servei de bar, socorrista i
cursets de natació al juliol
i aquagym al juliol i l’agost.
Els tiquets i abonaments es
poden comprar a la mateixa
piscina. Carnet interpiscines: 40€.

Tartareu
-----------------------------------------------------------------

Tartareu va estrenar l’any passat piscina municipal.
La seva piscina també és de sal i té una zona de
gespa. La temporada s’inaugurarà el 20 de juny i
es tancarà a l’11 de setembre. L’horari de la piscina
és de 12 a 20 h. Amb servei de vigilant i bar. El preu
de l’entrada general és de 3 e i l’abonament de
temporada 35 e.

COMARCA

Cicle de Concerts del Monestir de les
Avellanes “Música & Patrimoni”
L’ajuntament d’Os de
Balaguer i el Monestir de
les Avellanes, han encetat el III Cicle de concerts
“Música & Patrimoni”, que
es celebra durant el mes de
juny, i que es duu a terme a
les diferents dependències
del Monestir de les Avellanes.
Un cicle de concerts
que combina la bona música en directe i el fet de gaudir-la en espais singulars,
amb història i declarats
patrimoni artístic.
Aquest proper dissabte
dia 20, serà el tercer concert de la mà de les Havaneres veus del Sió, amb un
sopar a la fresca i rom cremat pels assistents.
L’últim concert es farà
el dilluns 29 de juny a
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Nova edició de l’acordionada
a l’Hostal Nou-La Codosa

L’entrada és gratuïta i alguns concerts
s’acompanyen d’activitats complementàries
càrrec de Krregades de
romanços, amb cançons
tradicionals catalanes, que

es podrà gaudir juntament
amb un sopar medieval al
claustre romànic.

Acordionada a l’Hostal Nou

El passat dia 13 va actuar Berta Puigdemasa

Acordionistes de
tot Catalunya i Andorra
es van trobar a la 5a
acordionada, al local
social de La CodosaHostal Nou.
Un èxit en aquesta
nova edició, i per això
els organitzadors estan

estudiant la possibilitat
de poder organitzar més
trobades durant l’any, amb
la possibilitat d’organitzarne una altra a més a més
de la que es celebra a
Balaguer, per donar
cabuda a l’allau de músics
que hi volen participar.
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Cloenda del Club de Lectura infantil de
Camarasa celebrat entre març i juny
El passat dissabte dia
6 de Juny a la localitat de
Camarasa va tenir lloc la

cloenda del primer Club de
Lectura Infantil. Les trobades van iniciar-se el primer

Club de lectura infantil de Camarasa

dissabte del mes de març
i van finalitzar la primera
setmana del mes de juny
amb un acte de cloenda.
Les sessions s’han portat
a terme en sessions de dos
dissabtes alterns durant
tres mesos.
Sota la temàtica ‘Quin
tip d’aventures’ els llibres
escollits han estat: ‘Rovelló,
el valent’, ‘Ennuvolat amb
risc de mandonguilles’ i ‘El
llop viu a dalt’. L’alumnat
ha pogut gaudir de la lectura d’aquests llibres gràcies
a la Biblioteca Margarida
de Montferrat que ha cedit
cada mes els diferents lots
de llibres.

Centenars de persones van visitar la
Fira Net, Fira del sabó de Montgai
Van estrenar un obrador de sabó, únic a Europa que
acollirà 28 saboners d’arreu de Catalunya

Fira del Sabó

Montgai va estrenar
un obrador de sabó únic
a Europa. Aquest acollirà
de moment 28 saboners
procedents de diversos
indrets de Catalunya els
quals podran comercialitzar
el seu producte d’una forma
més àgil i amb el registre
sanitari adequat.
Durant tot el dia Montgai
va rebre la visita de desenes
de persones interessades
en conèixer els diferents
processos d’elaboració
del sabó artesanal. El
certamen comptà amb la
participació d’una quinzena
d’artesans que es dediquen
a l’elaboració de sabó.

Arranca el proper 4 de juliol
el VI Cicle de Música sota les
estrelles a l’Ull del Montsec

Música sota les estrelles

Els assistents podran
gaudir cada nit d’un
concert en directe al
COU, amb l’únic
planetari 3D del món
El proper 4 de juliol
començarà el “Cicle de
Música sota les Estrelles”, al qual es preveu
que assisteixin unes
1.000 persones en els
set concerts i altres activitats
programades
fins al 5 de desembre
de 2015. 136 persones
podran gaudir cada nit
d’un concert (en cap de
setmana) en directe i la
projecció de l’univers al
planetari Ull del Montsec, del Centre d’Observació de l’Univers
(COU). A més, com a activitat complementària,
els assistents també podran veure directament
els estels al Parc de Te-

lescopis, annex al Planetari del Parc Astronòmic
Montsec (PAM), situat
al municipi d’Àger. El
COU compta amb l’únic
planetari OPEN 3D del
món, inaugurat el passat mes de març.
En aquesta edició
s’ha incrementat el
nombre de concerts fins
a set (cinc en la passada
edició), la qual cosa permet una major diversitat
en els estils musicals.
Els concerts programats en aquesta edició
són: Pull My Strings
(rock) el 4 de juliol, Roger Mas (cançó d’autor)
l’1 d’agost, Jordi Montañez (cançó d’autor)
el 10 d’octubre, Xavier
Monge Trio & Carme Canela (Jazz) l’11 d’octubre, Berta Puigdemasa
(arpa) el 14 de novembre, i LleidArt Ensemble
(música clàssica) i Cesk
Freixas (cançó d’autor)
el 5 de desembre.
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I Festival de Dansa Jazz a càrrec del
centre Idansa el passat dia 7

Festival de l’escola de Dansa Idansa

El Festival, sota la direcció d’Irene Rosell (professora i directora del centre), va
tenir com a títol i temàtica
principal “Humans: una mirada als caràcters humans
a través de la Dansa Jazz”,
on els/les ballarins/es van
poder interpretar diferents
personalitats a través de les
coreografies, que durant tot
l’any han estat aprenent al
centre i que amb molta il·
lusió van saber transmetre
al públic que va assistir al
teatre.

El Passeig de l’Estació acollirà una
mostra de Bonsais el diumenge 28
El proper diumenge
28 de juny, el passeig de
l’Estació de Balaguer
acollirà una nova Trobada
de Bonsais des de les 10 del
matí fins a les 9 del vespre.
Durant tot el diumenge,
més d’un centenar dels
petits arbres estaran
exposats amb la presència
dels membres del Club
Bonsai Balaguer que
aclariran qualsevol dubte
dels visitants sobre els
bonsais.

Les catifes florals presideixen
la Festa de Corpus Christi a la
capital de la Noguera

Corpus Christi

Desenes de voluntaris
van elaborar les
catifes de flors des de
primera hora del matí
del diumenge
El passat diumenge
7 de juny, la capital de la
Noguera va celebrar la
festa de Corpus Christi
amb la confecció de catifes
florals.
Molts voluntaris
van participar en la seva
confecció després de reunirse a primera hora del matí
a la Plaça del Mercadal per
iniciar la feina. Desenes de
persones i algunes entitats

Bonsais al Passeig de l’Estació

i associacions de la capital
de la Noguera van dibuixar
i ornamentar amb motius
vegetals diferents catifes
a la Plaça del Mercadal
i al carrer Miracle. L’acte
religiós va començar a les 7
de la tarda, amb una Missa
a l’església de Sant Josep,
i seguidament es va fer la
processó del Corpus Christi
fins a la Plaça del Mercadal.
La parròquia convidà
als nens i nenes que han
fet la primera comunió per
participar-hi i als veïns del
carrer Miracle i de la Plaça
Mercadal, a engalanar els
balcons per tal de donar-li
més notorietat a la Festa
religiosa.
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El 20 de juny es celebra la III Diada
Bastonera amb diferents grups catalans
La trobada està organitzada per la Colla Bastonera
del Casal Pere III de Balaguer pel proper 20 de juny

Bastoners de Balaguer

El proper dissabte 20 de
juny la Colla bastonera del
Casal Pere III de Balaguer
organitza la III Diada
bastonera a la nostra ciutat.
Durant el matí, pels carrers
del centre històric de Balaguer
i també als carrers de davant
Balaguer faran ballades
bastoneres acompanyades
de la música de les gralles,
timbals i dels Nous Grallers
d’Agramunt. A la diada hi
són convidades colles d’altres
indrets. Enguany hi haurà
els bastoners de Gavà, els
bastoners Banyerencs de
Banyeres del Penedès i la
colla bastonera del casal
l’Arreu de Mollerussa.

La Càtedra Medieval del Comtat
d’Urgell arriba enguany a la 20a edició
Balaguer celebrarà els
propers dies 1, 2 i 3 de
juliol la XX edició de la Càtedra d’Estudis Medievals
del Comtat d’Urgell, que
enguany tractarà el tema
de l’assistència a l’Edat
Mitjana, de com s’atenia
les persones en situació de
pobresa, feblesa, malaltia i
necessitat, així com també
feien ostentació les persones poderoses a través de
la caritat.
El catedràtic d’Història
Medieval a la Universitat
de Lleida, Flocel Sabaté,
va destacar la consolidació
del prestigi del curs tant
en l’àmbit nacional com

Presentació Càtedra d’Estudis Medievals

en l’internacional, amb ponents, catedràtics i professors universitaris de l’Estat
espanyol, Itàlia, França,

Regne Unit, Argentina i Xile,
que durant els tres dies impartiran conferències, que
clouran amb un debat.

1r Dinar Comunitari de la
Taula d’Entitats de Balaguer

Dinar Comunitari

L’Àrea de Ser veis
Socials del Consell
Comarcal de la Noguera
a través del Pla de
Desenvolupament
Comunitari va organitzar
el dissabte 30 de maig
el I Dinar Comunitari
de la Taula d’Entitats de
Balaguer.
El dinar es va fer
a Lapallavacara, i
s’hi van aplegar més
de 90 persones de 24
entitats de Balaguer,
que després de dinar
van jugar al bingo amb

obsequis que van portar
les mateixes entitats.
Aquesta trobada va
contribuïr a cohesionar
la relació entre les
diferents entitats que ja
participen activament
en la Taula d’Entitats i
també per arribar a altres
entitats del municipi que
encara no ho fan, ja que
en una jornada distesa
i de lleure es van poder
compartir inquietuds
i reforçar el treball
conjunt que estan fent
durant l’any.
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Cicle de música al carrer d’Avall tots els El racó del poeta
dissabtes a la tarda de 18 a 20 hores
Miquel Trilla

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

Indesinenter

Comprar gaudint de
música en directe. Aquesta és
la proposta que fa l’Associació
de Comerciants del carrer
d’Avall pels dissabtes
d’aquest estiu. La primera
actuació va tenir lloc el passat
dissabte, 6 de juny.
De la mà de l’Associació
d’Amics de l’Acordió de
Balaguer (Acordionik),
organitzen el quart cicle de
Música al carrer d’Avall, una
iniciativa que vol incentivar
l’activitat comercial d’aquest
carrer, ubicat en ple centre
històric de la ciutat, a la
vegada que és una plataforma
pels músics novells.
Els dissabtes de juny,
juliol, agost i setembre, de 6
a 8 de la tarda, actuarà una
formació o músic als porxos
del carrer d’Avall, de manera

que el comprador, passavolant
o turista podrà gaudir de
música en directe mentre
passeja per un dels carrers
més frescos de la ciutat. Pels
comerciants, és un incentiu

Música al carrer d’Avall

per atreure clients, i a més a
més una oportunitat per qui
vulgui actuar en directe, amb
l’objectiu de convertir-se en
una plataforma pels músics
amateurs.

Sinergies
Solia aquell senyor fer-ne poc cas
de les foteses,
i em deia amb veu molt greu i greu posat,
que això s’ha mudat poc al llarg dels segles,
que som amants de mil fatuïtats,
del jo, del propi jo, de les enteses,
aquelles, això sí, del propi aval.
Remots dies antics ell esmentava,
i em deia com curar junts i plegats
de pressa si pot ser, no pas com ara,
l’error de creure cert el que és errat.
Vaig ser també tot sol, deia aquell home,
i sol me’n vaig sortir. M’acompanyaven
les meves pròpies veus des del matí
i els sons encara vius d’algunes altres,
doncs tot a l’inrevés no és el camí,
ni ho és si el vot aliè sempre descartes.
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Guardó a l’Escola Mont-roig als premis
Baldiri Reixac 2015, celebrat a Barcelona
El passat dia 3 de juny, al
Palau de Pedralbes de Barcelona, es van fer els actes de
lliurament dels Premis Baldiri
Reixac d’aquest curs. Les categories són: premis a les escoles, premis a mestres i professors i premis als alumnes.
Enguany, l’Escola Mont-roig
de Balaguer ha estat guardonada amb un dels premis per
a escoles.
Valorada per ser una escola que prioritza estratègies
metodològiques actives i innovadores a través del treball
per ambients, reptes i projectes que afavoreixen el desenvolupament de l’alumnat al
llarg del procés d’ensenyament, on la llengua catalana
hi és present d’una manera

Sant Domènec i Santa Maria
de les Franqueses escenaris
del cicle de Música i Poesia

Representació de l’Escola Mont-roig recollint el premi

general i natural. Destaquen
la valoració que es fa de
l’entorn i el tractament de la
informació, així com els programes Thao, el projecte Filosofia 3/18 i sobretot la gran

vinculació amb les famílies,
amb les quals s’organitzen
nombroses i diverses activitats. El premi que consisteix
en una dotació econòmica de
3.300€ i un diploma.

L’Escola de Dansa Montse Miret celebrà
el festival de fi de curs el diumenge 14

Festival de Dansa Montse Miret al teatre

Aquest passat diumenge
14, la Companyia de Dansa
Montse Miret, va reunir
a tots els seus alumnes,
des dels més petits fins als
adults per mostrar el seu
treball fet durant tot l’any
amb l’espectacle “Life is a
dance”, un recorregut per la
vida d’una ballarina, passant
per diferents estils de dansa,
on els espectadors del teatre,
ple de gom a gom, van poder
gaudir de moltes actuacions.

Sant Domènec

El cicle començarà el
proper 27 de juny al
convent de Sant
Domènec i es clourà
el 25 de juliol
		 Un estiu més, i ja en
són quatre, 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
poètica única que es
promou des de Balaguer
per l es t erres de l a
Noguera. 		
		 Aquesta nova edició

de Juliol de Música i
Poesia presentarà 4
propostes poèticomusicals d’alt nivell,
amb excel·lents músics
i rapsodes entre els
qual hi trobem: Coral
Cantiga, Enric Casasses,
Trio Lycopersicon, Enric
Arquimbau, l’actriu
Mercè Sampietro,
Eduard Iniesta i el grup
resident a l’Auditori
de Lleida LleidArt
Ensemble.
El cicle arrancarà
el dissabte 27 de juny
al convent de Sant
Domènec de Balaguer
i continuarà al Monestir
cistercenc de Santa
Maria de les Franqueses
de Balaguer els dies 4, 19
i 25 de juliol.

C U LT U R A
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Sopar d’estiu per la Lluita contra el
Càncer Balaguer 2015

2n Concurs de Buscadors d’Or
del Segre el proper dia 5

Conscienciar de la
gravetat i de les
possibles cures però
sobretot per recaptar
diners per l’investigació

Al concurs s’hi pot
participar-hi a partir
dels 8 anys en les
categories infantil,
juvenil i adults

El proper dissabte 27 de
juny, a les 21.30 h als Cellers
dels Costers del Sió a la
tindrà lloc el Sopar d’estiu
per la lluita contra el càncer,
que habitualment organitza
aquesta associació a la
Noguera.
El Sopar té un doble
objectiu: conscienciar a la
ciutadania en general de la
gravetat d’aquesta malaltia

El Centre d’Interpretació de l’Or del Segre
convoca pel proper
diumenge 5 de juliol el 2n
Concurs de Buscadors
d’Or amb l’objectiu
de donar a conèixer la
recerca artesanal d’or
amb àbac, una activitat
encara poc arrelada,
però que en altres
països està considerada
pràcticament un
esport i s’hi celebren
competicions a nivell
nacional i internacional.
Segons Mireia
Subirada, la responsable
del centre, es pretén

Una instantània del sopar de l’any passat

i de les possibilitats de cura
amb una bona prevenció,
així com la de recaptar
diners per a la recerca i

la investigació d’aquesta
malaltia, tant important
per progressar de cara als
diferents tractaments.

Campanya de Donació de Sang els
propers dies 26 i 27 a l’Ajuntament

Donació de sang a l’Ajuntament de Balaguer

Els propers dies 26 i 27
de juny, l’Ajuntament de
Balaguer tornarà a acollir a
l’Associació de Donants de
Sang de la Noguera per fer
una nova recaptació de sang.
Divendres l’horari, serà
de 18 a 22 hores i dissabte,
hi seran de 10 a 14 hores,
tots els interessats majors
de 18 anys, poden passar
a donar sang al vestíbul de
l’Ajuntament de Balaguer,
per contribuir amb el Banc
de sang.

Concurs Buscadors d’Or

amb aquesta activitat,
no només divulgar la
recerca d’or, sinó que
la gent s’hi aficioni
i, a llarg termini, que
Balaguer pugui acollir
un campionat important.
El concurs està
obert als majors de 8
anys, que, dividits en
tres categories (infantil,
juvenil i adulta), hauran
de trobar la màxima
quantitat de partícules
d’or en el menor temps
possible. Per això es
faran diverses rondes de
15 minuts de durada; els
primers classificats de
cada ronda passaran a
la final, d’on en sortirà el
vencedor i el sotscampió
del concurs.
Els responsables de
la prova facilitaran als
participants el material
necessari per poder
participar.
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El C.F. Balaguer acaba la temporada
amb cinc mil euros de superàvit
El passat divendres 5 de
juny es va celebrar l’Assemblea Ordinària de socis del
C.F. Balaguer on va dimitir la
Junta Gestora per poder-se
presentar com a Junta Directiva abans del proper 21
de juny.
La Gestora presidida per
Antoni Aiguadé va presentar
un balanç de vora cinc mil euros de superàvit a la present
temporada, havent cobert el
pressupost i havent liquidat
15.000 euros del deute pendent de juntes anteriors.

El darrer dia
d’entrenament van
celebrar-ho amb un
berenar entre pares i
atletes

Antoni Aiguadé, president de la Junta Gestora

Una cinquantena de participants a la V
Caminada Popular del Sabó a Montgai
Es va poder optar entre dos rutes, una llarga de
11,08 kilòmetres, i una curta de 5,97 kilòmetres

Caminada Popular del Sabó

Final de temporada brillant
pels atletes de l’Escola
d’Atletisme de Balaguer

La setena edició de NetFira del Sabó de Montgai
ha viscut enguany la seva
vessant més esportiva amb
la celebració de la cinquena
Caminada Popular del
Sabó, que va aplegar una
cinquantena de participants.
Aquests van poder optar
entre dos rutes, una llarga de
11,08 kilòmetres, i una curta
de 5,97 kilòmetres. Cap de
les dos eren competitives,
i es podien fer al ritme que
cadascú volgués, fins i tot
en BTT. Els participants
van rebre un obsequi
a part del corresponent
habituallament.

El passat 29 de maig
va ser el darrer dia d’entrenament de l’escola
d’Atletisme de Balaguer.
Després d’una temporada molt llarga en la que
els i les atletes balaguerins han participat en
les modalitats de Cross
i pista coberta (hivern) i
pista aire lliure. 		
Pràcticament tots els
seu atletes han fet podis
en totes les competicions de les que han participat. Cal destacar el
subcampionat de cross

(Mataró) en la categoria
infantil femení. 		
Actualment encara
alguns dels seus atletes
estan competint en les
prèvies pel campionat de
Catalunya de pista al aire
lliure.
El darrer dia
d’entrenament es van
fer diverses activitats
com una guerra d’aigua
i van tenir la visita
de l’atleta lleidatà
(F.C.Barcelona) Gerard
Porras, un jove atleta
d’elit nascut Alpicat l’any
1996. Amb un currículum
impresionant.
La jornada es va
acabar amb l’entrega
de medalles de final de
temporada pels atletes
i també un berenar per
tots els atletes i pares del
club.

Escola d’Atletisme de Balaguer

ESPORTS

El dissabte 20 de juny arriba la Cursa
del Foc més solidària dels darrers anys
La Cursa del Foc de Balaguer, que se celebrarà el
dissabte 20 de juny a partir de les 22.15 hores, serà
aquest any més solidària que
mai. Si en les dues anteriors
edicions els corredors havien
d’aportar aliments a canvi de
quedar exempts de pagar la
inscripció, enguany la prova
compta amb la participació
de ”La Caixa” i Creu Roja,
que ajudaran a accentuar el
vessant social de la prova.
Així doncs, a banda de
mantenir les donacions per al
banc d’aliments local, l’Obra
Social de ”La Caixa” aportarà
5 euros per cada participant
a Creu Roja La Noguera,
entitat que destinarà els
diners al projecte Aliança
Humanitària per a
l’Alimentació Infantil. La
cursa nocturna arrancarà a

Campionat de Futbol 7 del
15 de juny al 3 de juliol
Des del passat 15 de
juny i fins el proper 3 de
juliol, el Camp Municipal
d’Esports acull el Torneig
Logigràfic Cup d’estiu
2015, de Futbol 7 organitzat pel CF Balaguer i
la regidoria d’Esports de
l’Ajuntament cada dia de

La cursa del Foc arriba enguany a la 3a edició

les 22.15 hores i tindrà com a
epicentre la plaça Mercadal,
punt de sortida i arribada.
S’han dissenyat dos circuits:
de 4 i 8 kilòmetres, totalment
urbans, perquè es pugui
fer corrent, fent marxa,
jòguing o caminant, amb

la novetat que hi haurà una
hora i mitja per cobrir tot el
recorregut. Aquesta prova
dóna la benvinguda a l’estiu,
i enguany comptarà amb
la participació del grup de
diables de Balaguer amb un
espectacle piromusical.
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Torneig de Futbol 7

20.30 a 22.30 h. Els participants dels equips que disputen el Torneig jugant un
campionat dividits en dos
grups en format lligueta.
Després de la lligueta
es disputarà una fase final
entre els millors de cada
grup.
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Un any més el Consell Comarcal de la
Noguera organitza ”Esports al Casal”
L’Àrea de Serveis Socials
del Consell Comarcal de
la Noguera a través del
Pla de Desenvolupament
Comunitari (PDC), com
cada any al mes de maig
i juny organitzen dins la
Taula d’Entitats de Balaguer
el Projecte Esports al Casal
amb la col·laboració de
l’Associació de Gent Gran
La Noguera i l’Associació
de Disminuïts l’Estel.
Aquest projecte consisteix
a realitzar jocs tradicionals
al carrer com ara la Petanca
i les Bitlles, i fomenta la
relació intergeneracional
i la inclusió social de
determinats col·lectius ja
que l’Associació de Gent
Gran són qui ensenyen a
jugar aquests jocs als nois
i noies del Taller de l’Estel
de Balaguer.

Campus d’estiu de Patinatge
Artístic a Bellcaire d’Urgell

Amb la col·laboració de l’Associació de la Gent Gran
La Noguera i l’Associació de Disminuïts l’Estel dins
de la Taula d’Entitats de Balaguer

Cartell del campus

Del 29 de juny al 3 de
juliol, Bellcaire acollirà un
campus d’estiu de patinatge artístic, cada matí de 10
a 13,30 hores.
A part es treballaran
altres disciplines com la
dansa, la preparació física,
l’expressió corporal, així
Esports al Casal

com jocs per fomentar la
cooperació. Cada dia acabaran l’activitat a les piscines. L’últim dia es farà una
excursió, acabant amb
dinar pels participants.
Adreçat a totes les
edats, independenment
del nivell que es tingui.

ESPORTS

Èxit de participació a la 3a edició de la
Marxa-Trail les Peülles 54
El passat diumenge 7
de juny, es va celebrar la 3a
Marxa-Trail Les Peülles 54,
organitzada pel Club Excursionista Les Peülles del Montsec. El recorregut passa per
Les Avellanes, Vilanova de
la Sal, Santa Linya i Tartareu,
passant per indrets amb unes
grans vistes.
Amb uns 220 participants, superant els inscrits
de les edicions anteriors. Tot
i la calor que va fer, l’organització va garantir més punts
d’habituallaments.

12 nedadors balaguerins amb
la selecció lleidatana de natació

Seleccionats balaguerins
Marxa-Trail Les Peülles

Les 24 Hores de Bàsquet de Balaguer
arriben a la seva 47ena edició
Un cop més, i ja en van
47 els passats 6 i 7 de juny es
va celebrar una nova edició
de les 24 hores de bàsquet
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a Balaguer. Al llarg del dia
de dissabte començant pels
més petits, tots els nivells
tenen lloc al pavelló per

Guanyadors de les 24 hores 2015

jugar. És a la nit i matinada
es va disputar el torneig sènior, amb partits d’una alta
intensitat i alt nivell, la gran
majoria amb marcadors molt
elevats que afavorien l’espectacle. A les semifinals, es van
enfrontar Pilman Maquinària
i Sandokans, amb un resultat
de 66 – 64 classificava a Pilman per la final. La segona
semifinal Containers i Sant
Llorenç, on l’equip guanyava
per anar a la final.
Així doncs la gran
final la van disputar
Pilman vs. Containers, que
s’emportarien els primers,
després d’un partit molt
intens.

La selecció de Lleida
a m b 12 n e d a d o r s ( 5
benjamí, 3 alevins, 2
Infantils i 2 absoluts)
del CEN Balaguer han
aconseguit la segona
posició
a l Tr o f e u
Interterritorial de
seleccions de Catalunya,
que es va realitzar a les
instal·lacions del CN
Cornellà.
Fantàstics resultats

dels participants
balaguerins com l’Arnau
Pifarré, Jasmina Peró,
Eric Alarcón, Giulian
Alexandru i Berta
Benseny, els alevins
Aurembiaix Pifarré, Aitor
Morales i l’Alexandra
Papell, en categoria
infantil la Sara Puigarnau
i l ’ A r e s Pe r e r a i e n
absoluta en Pere Barbosa
i en Carles Auberni.
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Josep Miquel Salvadó, 3r al Campionat
de Espanya Xterra a Plaséncia
El passat 7 de juny,
va tenir lloc a la localitat
extremenya de Plaséncia
el Campionat d’Espanya
Xterra, on el balaguerí Josep Miquel Savadó del
Pedala.cat hi va participar.
Una prova amb dos modalitats, la OPEN (1000-20-5)
i la Categoria PRO amb
distàncies de 1.500 m de
natació al riu Jerte, 36 km
de BTT i 11 km de trail running. Aquesta prova dóna
places automàtiques al fer
podi per assistir el proper 1
de novembre al campionat
mundial Xterra de Hawai.
Per aquest motiu hi havien
corredors d’arreu del món.
La cursa la va guanyar
l’actual campió del món,
Ruben Ruzafa, en categoria masculina i Helena Erbanova en femenina.

Josep Miquel Salvadó,
amb un temps final de 3 h
57’ i 31‘‘, va acabar 3er en

1r Campus de Tecnificació de
futbol sala a la Sentiu

la categoria 40-44 i per tant
guanyant plaça pel Mundial Xterra de Hawai.

Amb el podi aconseguit en aquesta prova, ja té
accés directe al Mundial Xterra de Hawai

Instal·lacions esportives de La Sentiu

Josep Miquel Salvadó del Pedala.cat

Del 29 de juny al 3 de
juliol, la Sentiu estrena
una iniciativa dirigida als
amants del futbol sala que
tinguin entre 6 i 17 anys.
L’Olímpic Club La Sentiu,
organitza un campus on
contaran amb entrenadors
qualificats i jugadors de
primer nivell, que faran

gaudir d’una setmana de
futbol sala, on també es
transmetran valors i hàbits
saludables. L’horari és de
10 a 18 h, amb dinar i berenar al campus. Els inscrits
rebran l’equipament esportiu, foto de grup, trofeus,
diploma i entrada a les
piscines.
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GROC és una publicació plural i independent. Els articles d’opinió són exclusius dels seus autors que GROC no fa necessàriament seus.
En defensa de la llibertat d’expressió de la nostra societat, ens comprometem a acceptar les rèpliques que els lectors estimin oportunes
sempre que es guardi el degut respecte que mereixen persones i institucions. TOTS el articles d’opinió hauran d’estar signats, amb nom
i cognoms, i aniran acompanyats amb una còpia del DNI del responsable de l’article i un telèfon de contacte.

Nou de trinca

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

Des del 13/06/15, ja
tenim una nova alcaldia
a Balaguer. És de desitjar
que el que ha començat bé
s’acabi d’igual manera. El
moviment municipalista a
tot Espanya ha estat concloent, s’ha dit prou. Prou
de teva-meva, que ha anat
fent camí massa anys. Els
pocs regnes de Taifa que
els dos partits majoritaris
han conservat, són excepcions. Els socialistes més
maniobrers s’han arrapat
a qualsevol condició per
no perdre més i sortir a la
foto. Els Populars lents en
la maniobra i amb diàleg
repetitiu, han perdut llocs
ben significatius. El poble
ha començat a dir la seva.
No puc creure que Convergència no tinguessin
previst la pèrdua de molts
llençols, però tants no ho
crec. També és cert que no
és el mateix, portar la contra a governar. Ans jo penso que amb bona voluntat
i honestedat la feina es pot
fer molt lleugera.
Durant la darrera setmana s’han escoltat massa coses en forma de propostes econòmiques per
canviar el vot d’alguns regidors, es jugava en ofertes de treball dins el repartiment de regidories amb
diners públics. Sous massa crescuts per la feina a
fer i protagonisme per lluir
i fer-se conegut. S’han llegit decàlegs que fan riure
amb compromís d’accep-

tar-los a canvi d’un problemàtic recolzament. S’ha
notat les ganes de veure
fora al Sr. Roigé, que dit sigui de pas no s’ha lluït gaire en la seva llista. Hi havia
colors massa cridaners,
massa llamatius! Que han
fet tot un pregó de la seva
voluntat de viure mercè a
la política. Molts votants
poden arribar a consentir que els enganyin, però
demanen almenys que no
es faci d’una forma cridanera. La marca CiU era difícil de vendre, ho vaig dir
al seu dia, i el cert és que
també vaig dir-li a la persona que corresponia, que
el poder mai és estimat, a
tot estirar és respectat. Pogué creure amb l’estimació de l’administrat no sé
com batejar-ho. El carrer
s’ha descuidat i al carrer
hi ha els vots. Ho sento
per ell, és un gran treballador. De defectes tots en
tenim, però n’hi ha alguns
que una primera autoritat
d’una ciutat els ha de camuflar almenys. Els “zapadors” del seu propi partit poden estar contents.
Malgrat tot demà tornarà a
sortir el sol.
M’he quedat bocabadat davant de la declaració d’enamorament d’una
monja, que ni nacional
és. Aquesta Lucia Caram
es va passar tres pobles
davant de la clara declaració d’enamorament per
l’afortunat Sr. Artur Mas.

Sabem que l’Església
s’ha obert molt en poc
temps. Però a mi em
sona una mica estrany
que amb els problemes
que hi ha a l’Argentina,
hagi de venir a solucionar els de Catalunya.
Que es faci figura televisiva, ho comprenc perfectament, sols depèn
d’una trucada telefònica
d’un que mana al corresponent ventre agraït. Té
bona llengua, cara simpaticona i un missatge
entendridor que tothom
escolta.
La Sra. Forcadell,
està considerant si entra
o no en la política i amb
qui. Faltaria més, que no
ho fes, havent estat una
magnífica “peona” del
Sr. Mas.
Convergència l’espera, i amb una mica de
sort li farem una ambaixada a mida, i si no que
vigili la monja.
Pel costat esquerra,
tenim una altra monja, la Teresa Forcades,
desconec si germana,
cosina o sols monja,
que predica justícia social de la mà de la CUP
i acompanyants. Sap de
quasi tot, però al fons,
molt al fons, li agradaria
ser la primera presidenta-monja de clausura
de la Generalitat. Una
blava, l’altra roja. A que
juga aquesta camaleònica Església?. Cada dia
me’ls crec menys en el
seu missatge no polític.
--------------------------------------

625 raons per a ser-hi

Candidatura d’Unitat Popular i Procés Constituent
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Després dels resultats de les eleccions
municipals del passat
diumenge 24 de maig, el
Carles i el Josep Maria
seran regidors al nostre
ajuntament. Des de la
CUP-Procés Constituent
volem agrair a tota la
gent que, d'una manera
o altra, s'ha implicat en
el nostre projecte. A totes les persones que heu
assistit als actes polítics
i mobilitzacions que hem
organitzat durant aquets
anys, gràcies. Volem donar un especial agraïment a les 625 persones
que han decidit que prefereixen governar-se a
elles mateixes abans que
les governin uns altres,
que prefereixen decidir
el poble que volen abans
que ho decideixin uns
altres. Gràcies! També
volem fer saber a la resta de balaguerines i balaguerins que el projecte
de la CUP-PC és també el
seu projecte; un projecte
obert, participatiu, trencador i rupturista, format
per persones que tenim
una nova manera de fer
política. Això és el que
ens diferencia de la resta
de formacions.
Volem compartir també la il·lusió de molta
gent d’arreu del País.
Des de la CUP-PC però,
som conscients que el
canvi no arribarà en una
jornada electoral. Un diumenge no canviarà les
nostres vides. Només des
de l'organització i la participació activa de tots els
balaguerins i balaguerines, només des de la
lluita diària al nostre poble, aconseguirem capgirar-lo. Des de la CUP-PC

volem aprofitar aquets
agraïments per convidar-vos a participar en
aquest nou camí cap a un
Ajuntament més obert,
més plural, més participatiu, en què la política la
fan les persones i no els
polítics. Comptem amb
vosaltres per a fer-ho.
Volem que totes i tots tingueu la possibilitat de fer
arribar la vostra veu a la
casa del poble: transparent en els pressupostos,
en els sous, en els projectes, en les decisions... Per
això, us convidem a participar de les assemblees
obertes que organitzarem
ben aviat per parlar-ne,
per escoltar, per fer sentir
la nostra veu, per construir Balaguer.
El nostre paper dins
l’Ajuntament serà treballar per a què es duguin
a terme les propostes del
nostre programa electoral i que arribin a l’Ajuntament les propostes que
sorgeixin de la vostra veu.
Mà estesa pels temes socials i contundència contra les retallades, la intolerància, el racisme, les
decisions preses a dit i no
consensuades i la opacitat. Exigirem que l’Ajuntament es posi al costat
del poble en el camí cap
a la independència i la
justícia social.
Valorem la confiança
que heu dipositat en nosaltres i us assegurem que
continuarem lluitant i treballant amb més ganes
que mai. Hem entrat a
l’Ajuntament i continuem
al carrer. Som la força de
la gent! Ho fem diferent,
fem Balaguer amb tu.
--------------------------------------
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Cubells acollirà aquest dissabte 20 la
desena edició de la Comarkalada

Comarkalada 2015 a Cubells

Enguany la Comarkalada,
la festa major dels joves de
la comarca de la Noguera,

arriba a la seva desena edició
i és la població de Cubells
qui s’encarrega d’acollir-la.

A partir de les 16 h,
hi haurà l’espectacle
inaugural a càrrec d’en
Cesc Casanovas. Com
cada any hi haurà la taula
intercomarcal, entre els
alcaldes/eses i regidors/
es de Joventut. Serà a les
17 h quan s’obrirà la Fira,
amb tastos de vi i cervesa,
actuacions musicals a
càrrec de Folkies, 13 July,
Jodi Montañez entre altres.
A les 21.55 es farà el relleu
de la Comarkalada 2016.
Sopar popular, batucada
amb els Fills de Satanàs
Spelunca Diabòlica i per
acabar concert de Txarango,
Buhos i DJ Nar6sound.

L’Hostal Nou dóna la benvinguda a
l’estiu amb la revetlla de Sant Joan
L’Hostal Nou celebrarà
la Revetlla de Sant Joan
amb un sopar popular a la
Plaça de Sant Joan, a partir
de les 10 de la nit, i posteriorment començarà una
interessant sessió de ball de
revetlla amb el trio Cocktail.
La revetlla, organitzada
per la Comissió de Festes
H-9, i la diversió, els petards
i dels focs artificials estan
assegurats en la festa que
dóna la benvinguda a l’estiu.

Hostal Nou

El proper dimarts es celebrarà
la Revetlla de Sant Joan

El grup de versions Séptimo A actuarà per Sant Joan

El proper dimarts dia
23, Balaguer celebrarà
la Revetlla de Sant Joan.
A partir de les 19’30 h hi
haurà l’animació amb el
grup Xip Xap i la seva Festa
Sabonera per a petits i
grans amb bany d’escuma,
a la plaça del Mercadal. A
partir de les 11 de la nit,
començarà el Correfocs
amb els diables Bèsties
Feréstegues, per diferents
carrers del Centre Històric.
Sortiran del Portal del
Gel, i acabaran novament
a la Plaça del Mercadal.

Tot seguit, el grup de
percussió Bandelpal,
acompanyaran als Diables
que portaran la Flama del
Canigó des del Mercadal
fins al carrer Noguera
Pallaresa on és llegirà el
manifest i es farà l’encesa
de la foguera.
La revetlla estarà
amenitzada pel grup
de versions Séptimo A
i després discomòbil
amb DJ Bleizy, al Carrer
Noguera Pallaresa, i serà
el jovent qui s’encarregarà
de la barra, com a novetat.
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Una nova edició de la Nit de Llegendes,
el divendres 19 de juny a Sant Domènec
Aquest divendres arriba
l’XI edició de La Nit de
Llegendes amb sortida, a les
21,30 hores des del convent
de Sant Domènec i amb final
al Museu de la Noguera,
passant per la capella de Sant
Jaume, la plaça del Pou i la
plaça del Mercadal.
Organitzat per la
Biblioteca Margarida de
Montferrat, Escola Municipal
de Música i Museu de la
Noguera, és una visita guiada
nocturna per l’antiga ciutat
de Balaguer durant la qual
es narraran les històries
guardonades en els premis
«Ziryab 2014» de narrativa
breu. Els alumnes de l’Escola
Municipal de Música de
Balaguer interpretaran les
composicions premiades
també en aquest certamen
cultural.

Festival de clausura de
l’Escola Municipal de Rítmica

Prèviament i al Claustre del Convent es farà la
presentació a les 21 h del llibre “Premis Ziryab
2012, 2013 i 2014”

Alumnes de rítmica

El passat divendres
12, es va celebrar pels
carrers de Balaguer la
clausura de l’escola municipal de Gimnàstica rítmica que aquets any arribava a la seva 9a edició.
Una nit màgica, amb
una rua pels carrers de
Nit de Llegendes

Balaguer,
amenitzada
pel grup Bandelpal. Tota
una festa per acomiadar
l’any amb més de 150
participants, mostrant les
disciplines que treballen
durant el curs, com la
gimnàstica rítmica, l’estètica i el hip-hop.
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Anuncis breus classificats
TREBALL
----------------------------------S’OFEREIX professora nativa per fer classes de rus, per a tots
els nivells, adults i
nens. Amb titulació.
Raó: 692045143.
----------------------------------ES PRECISA comercial per sector agrícola. Interessats trucar al 973451038.
----------------------------------NATIVA dóna classes
d’anglès, i classes de
conversa en anglès.
Amb possibilitat de ferho individualment o en
grups organitzats. Demana disponibilitats
sense compromís. Raó
telèfon: 650422582.
-----------------------------------ES PRECISA esteticient, a poder ser amb experiència. Interessats
trucar al 973447820 o
adreçar-vos al c/ Dr.
Flèming, 35.
-----------------------------------S’OFEREIX realitzador
amb equip de càmera
per vídeos de bodes,
comunions, bateigs i
altres esdeveniments.
Àmplia experiència
en el sector audiovisual. Pressupost sense
compromís. Contacte
Dani Arregui, mòbil
686774086 o e-mail a:
daniaso@gmail.com
----------------------------------

ES DONEN classes
particulars i repassos
d’anglès d’Educació
Primària, ESO i Batxillerat. Raó telèfon:
698383277.
----------------------------------ES DONEN classes de
tall i costura, de tots
els nivells (des de l’incial fins al titulat). Més
informació: 695268965973200898.
-----------------------------------SE OFRECE mujer para
limpiar y planchar, en
Balaguer o cercanias. Con coche propio.
Razón: 688264707.
-----------------------------------IMMOBLES
----------------------------------ES LLOGA apartament
a la Pineda (Salou),
costat platja, amb vistes al mar i Port Aventura, pàrking tancat,
piscina, aire condicionat, rentavaixelles, tots
els extres. Lloguer per
setmanes i quinzenes.
Raó: 639330429.
-----------------------------------ES LLOGA casa adossada a Gerb, 240m 2,
pàrking per 2 cotxes,
piscina comunitària.
To t a l m e n t e q u i p a da. Preu: 500€/mes.
Interessats trucar:
608517028.
------------------------------------

ALQUILO PISO 1a linia de mar en Cunit, 3
hab., 2 baños, terraza,
parquing, piscina comunitaria. Setiembre
1a quincena: 700 € y 2a
quincena: 600 €. Posibilidad alquilarlo todo el
año. Razón: 661470848.
-----------------------------------ES LLO GA na u de
310m2, al PI Campllong
de Balaguer. Amb llum
i oficina. Preu: 350€/m.
Raó: 662003299.
----------------------------------OPORTUNITAT, venda de parcel·les aïllades a la millor zona
de Balaguer, al costat del col·legi Montroig, de 516 m2. Raó:
676996765.
----------------------------------SALOU Y CAMBRILS,
alquilo por semanas,
dos apartamentos
preciosos cerca de la
playa. Casa adosada en
Vilafortuny (Cambrils),
7-8 personas con piscina (particular). Razón:
609369537-616504463.
-----------------------------------MOTOR
----------------------------------ES VEN Scooter Yamaha Majestic 125,
amb molt bon estat, de
l’any 2004. Raó telèfon:
646582657.
------------------------------------

VARIS
----------------------------------ESPECIALITZATS en la
reparació de rellotges
antics. Reparacions
garantitzades per dos
anys. Raó informació:
648778524.
----------------------------------SEÑORA MAYTE, videncia y tarot. Alta
magia blanca. Ho ras a convenir. Interesado/as llamar al:
656826568-609135472.
----------------------------------COMPRO: Joguines
antigues, scalextric,
segells, plomes estilogràfiques, rellotges
antics, còmics i llibres antics, àlbums
de cromos, monedes,
bitllets, postals i fotos
antigues.... Contacteu
al telèfon: 676803205.
------------------------------------

VENTA DE SABÓ artesà de la Tresa (Montgai). Sabó de peça
(rentar a mà) i ratllat
(rentadora). Més informació: 658604542.
-----------------------------------COMPRO RELLOTGES
Rolex, Omega, Cartier,
Breitling... Coberteries
i objectes de plata.
No importa antiguitat.
Pago al comptat. Raó:
628727539.
----------------------------------------------------------------------Per posar anuncis
en aquesta secció de
breus classificats, us
podeu adreçar a les
nostres oficines al
c/ Sant Lluís, 36-38
altell de Balaguer, al
973448273 o bé al nostre web: grocdigital.
com
-----------------------------------
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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 445795
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
-------------------------------------------------------------------------

Horari de trens

Farmàcies

Telèfons útils
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
CONSULTORI MÈDIC
973 438003
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
-------------------------------------------------------------------------

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.

ARRIBADES
LLEIDA
08.30
14.46
18.39
19.20
21.34
LA POBLA
11.00
12.30

(1) De dilluns a divendres feiners.
(2) Diari. Diumenges només fins a
Balaguer.

SORTIDES
LLEIDA
07.15 (1)
09.10
17.30
20.30

ARRIBADES
BALAGUER
07.44
09.39
17.59
20.59

LA POBLA
12.56 (3)
17.30 (4)

BALAGUER
14.16
18.50

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

973586466

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

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

973432151

Farmàcies de torn de Balaguer
De les 8 de la tarda del 18 de juny
a les 8 de la tarda del 25 de juny
SALA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 25 de juny
a les 8 de la tarda del 2 de juliol
MARCH
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 2 de juliol
a les 8 de la tarda del 9 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

Horari d’autobusos
SORT.
DESTINACIÓ
06.10
BARCELONA
07.55
“
19.55
“
20.23
“
19.00
UAB BELLATERRA
06.10
TÀRREGA
07.10
“
07.50
“
12.00
“
15.00
“
19.30
“
07.10
LLEIDA
07.40
“
07.45
“
07.48
“
07.55
“
08.00
“
09.15
”
09.30
”
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
SEU D’URGELL
16.50
“
12.00
ALBESA
13.35
SOLSONA
16.35
“
09.20
PONTS
13.35
“
16.35
“
16.50
“
19.10		
“

CALENDARI
dill. a dissb.
diari
disb. i diumg.
de dill. a div.
diumenges lectius
dill. a dissb.
dill. a dissb.
dill. a div.
dill. a dissb.
dill. a dissb.
dill. a dissb.
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.
dissabtes
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
diari
diari
disbts. mercat
dill., dima., dij., div.
divendres
diari
de dill. a div.
divendres
diari
de dill. a div.

SORT.
13.37
17.22
20.07
21.21
13.17
19.47
06.30
07.20
13.37
14.00
14.25
17.22
20.07
21.21
11.05
18.05
08.25
14.45
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
de dill. a disb.
“
de dill. a div.
ÀGER
de dill. a div.
“
dissabtes
“
diumenge
“
de dill. a disb.
“
de dill. a div.
“
diari
“
diari
“
de dill. a div.
LES
diari
“
diari
ALMENAR
de dill. a div. feiners
“
de dill. a div. feiners
“
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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