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Amb el suport de

El proper cap de setmana, Balaguer i la comarca de la
Noguera tornaran a estar de festa. Arriba la Transsegre.
31 anys després que aquell grup de joves balaguerins
decidissin llançar-se a l’aigua amb unes barques
casolanes, poc es pensaven en aquells moments en que
aquella distracció d’una tarda d’estiu, s’acabaria convertint
en una de les festes més multitudinàries i més refrescants
de l’estiu de les comarques de Lleida, amb milers de
participants i molts més visitants que any rere any omplen
la comarca de la Noguera de color i vistositat durant el cap
de setmana.
Però com en totes les coses, no tot és flors i violes,
i durant aquests 31 anys, l’organització també ha sofert
diferents crisis, però cap d’elles ha aconseguit acabar
amb la festa. De cada crisi, l’organització n’ha sortit més
reforçada, i molts joves de la ciutat, en una etapa o altra
d’aquestes tres dècades han col·laborat per a que la festa
sigui un èxit. Organitzar aquesta festa costa més del que
pugui semblar. Són moltes hores de preparació, molts caps
a lligar: la seguretat, les inscripcions, les verificacions, el
trànsit, els controls de les sortides i arribades, els controls
durant els trajectes de les dues etapes, les activitats per
fer més amena l’espera dels visitants, coordinar les forces
de seguretat, organitzar el terreny d’acampada i les festes
de les dos nits, vetllar per a no passar-se del pressupost.
Moltes tasques que volem agrair des d’aquestes ratlles a
l’Admirals Cup Lights, organitzadors d’aquesta Festa Major
de la Noguera.
Per molts anys i bona Transsegre.
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La Transsegre arriba a la seva 31ena
edició amb la il·lusió del primer dia
La baixada pel riu Segre s’ha convertit en la festa
per excel·lència de la capital de la Noguera

Arribada de barques a Balaguer

Des de l’any 1985, el
segon cap de setmana de
juliol, reuneix milers de
visitants als marges del
riu Segre, entre Camarasa
i Balaguer per gaudir
de la baixada de les 300
embarcacions casolanes
que prop de tres mils
mariners construeixen
durant les darreres
setmanes.
La prova consisteix en
baixar des de Camarasa fins
a Balaguer, en dues etapes.
La primera, el dissabte a
la tarda, entre Camarasa i
Sant Llorenç de Montgai.
La segona, diumenge, entre
Gerb i Balaguer.

Molts joves de 18 anys
podran baixar per la
Transsegre per primer cop
La popular festa
aquàtica de la Transsegre, arriba enguany als
seus trenta-un anys, des
d’aquell estiu del 1985, en
que uns joves balaguerins
van decidir construir una
embarcació casolana i
deixar-se anar riu avall per
les aigües del Segre, una
calorosa tarda d’estiu.
Han passat 31 anys,
i la festa s’ha consolidat
com la festa major de
l’estiu a Balaguer i de la
comarca de la Noguera.
Molts anys amb moltes anècdotes, bones i
dolentes, simpàtiques
que han quedat a la me-

La popular festa
aquàtica ja forma part
del calendari festiu
estiuenc de les Terres
de Ponent
mòria de milers de balaguerins que un any o altre
s’han decidit a construir la
seva barca i participar en
aquesta baixada pel riu
Segre.
Són molts els joves de
18 anys, que baixaran per
primer cop, amb tota la
il·lusió de participar en la
Festa més popular.

Prop de 300 embarcacions ja s’han
inscrit per participar a la festa
Per continuar gaudint
de la Transsegre ens toca
mullar-nos el cul! El preu de
la inscripció és de 10 euros
per tripulant més 10 euros
per embarcació. La crisi
econòmica dels darrers anys
va fer que l’organització es
veiés obligada a demanar
aquesta aportació als
tripulants per tal de poder
oferir i organitzar la festa
amb totes les garanties
d’èxit.
Les inscripcions van
començar el primer dia de la
fira de Balaguer a l’estand de
la Transsegre (mes d’abril).
Les inscripcions s’han
de fer per internet a través

Moment de la sortida des de Camarasa

Inscripcions al web de la Transsegre

de la pàgina web de la
Transsegre www.transsegre.
org, omplint el formulari,
adjuntant els documents

d’identitat dels tripulants,
amb un mínim de 2 i un
màxim de 10 tripulants per
barca.
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Una normativa clara marcada per
l’organització per una bona baixada

Programació Transsegre 2015
10, 11 i 12 de juliol

Les normes de seguretat
pels tripulants són molt
clares per part dels organitzadors.
Entre les normes més
importants cal destacar
l’obligatorietat, durant la
baixada, de l’ús d’armilla
salvavides; queda prohibida la baixada als menors
de 18 anys; està 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.
També es recomana
l’ús d’equips de neoprè per
evitar hipotèrmies.

Divendres 10 de juliol

Gran col·laboració de Protecció Civil,
Policia Local, Mossos, Bombers i Creu roja

Diumenge 12 de juliol

Els tripulants han de complir una sèrie de normes de
necessari compliment per la seva seguretat

Membres de l’organització

L’organització compta
amb l’inestimable suport
per aconseguir i vetllar
per la seguretat dels
participants i curiosos
durant tots els dies de la
festa.
Així doncs, amb la
col·laboració dels 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.

Arribada de barques a Sant Llorenç

22.00 h Espectacle de dansa amb coreografia de
l’Escola de Dansa Montse Miret de Balaguer.
00.00 h Nit de DJ’S, amb DJ Lokito, Oriol Garcia i
Dubsoud.

Dissabte 11 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.
16.00 h Sortida de les barques des de Camarasa.
20.00 h Tancament d’arribades a Sant Llorenç.
23.00 h Concert amb Kalikenyos FM.
00.005 h Espectacle pirotècnic.
00.30 h Nit de festa i disbauxa amb Contraband,
7drock i Dj. Catsong.

11.00 h, Sortida de les barques.
A partir de les 11.00 h Inflables i batucada amb vàries
sorpreses mentre arriben les barques al parc de la
Transsegre a Balaguer.
14.00 h Lliurament de premis.
20.00 h Ball fi de festa a la Plaça Mercadal, a càrrec
del grup Alea.
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Zona d’acampada a baix al riu i diferents
punts d’aparcaments habilitats
L’Organització vetlla per
la seguretat i el bon
funcionament de tots els
actes i que els visitants
gaudeixin de la festa
Per a que la festa funcioni i tothom la pugui gaudir
hi ha una sèrie de punts
importants que l’organització vetlla, perquè els actes
programats durant els tres
dies, puguin passar sense
incidents destacables.
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
dies de la Transsegre.
Des de l’organització,
es dóna a totes les barques
una “P” de pàrking que
dóna accés al vehicle que
transporti l’embarcació
per entrar al parc tancat de

El parc de la Transsegre
diumenge al mati espera amb
molta animació les arribades
Inflables, batucada i
moltes sorpreses al
parc de la Transsegre
durant el diumenge a
partir de les 11 hores

Zona d’acampada a baix al riu

Camarasa. Durant els dies
de la Transsegre, s’habilita
també diferents zones de
pàrquing gratuïtes als
voltants de les zones on es
desenvolupa la baixada,
per tal de que totes les
persones que vulguin
aparcar, ho facin en llocs

Batucada el diumenge al matí per animar l’arribada

adequats i no dificultin
el trànsit per les zones
d’accés, no causant
retencions ni essent un
perill per la circulació.
Un estant d’informació
a b a i x a l Pa r c d e l a
Transsegre estarà obert
durant el dissabte i
diumenge mati, per donar
informació sobre la festa
i on també s’hi podran
comprar diferents articles
de merchandising. El punt
d’informació es traslladarà
el dissabte tarda al parc de
Camarasa.
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 assistents perquè
es desenvolupi la festa
sense accidents, tant els
participants de la baixada,
seguint les normes
marcades, com també el
públic que assisteix a la
festa.

La segona etapa de
la baixada, se celebra el
diumenge al matí, amb
sortida de les barques al
partidor de Gerb.
A Balaguer des de
les 12 de mati ja s’espera
l’arribada de les primeres
barques, a baix al Parc de
la Transsegre, amb animació pels assistents que
esperen veure arribar als

participants. Inflables per
als més petits i batucada
entre altres sorpreses, per
donar pas a l’entrega de
premis als mariners que
arribaran primer i als que
hagin confeccionat les
barques més originals.
Diumenge durant tot
el dia, Balaguer gaudirà
de la presència del simpàtic i carismàtic Homo
APM del programa d’humor de TV3 Alguna pregunta més? que buscarà
les imatges més divertides de la festa.
Ja a les 20 h del vespre, hi haurà un ball fi de
festa a la plaça Mercadal
a càrrec del grup Alea.

L’homo APM serà present a Balaguer el diumenge

T R A N S S E G R E <<
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La Transsegre acull a baix al riu els
concerts divendres i dissabte nit
Milers de balaguerins s’aplegaran el divendres i el
dissabte a la nit al parc de la Transsegre per gaudir
dels concerts i actuacions dels Dj’s

Els concerts del dissabte a la nit

Un dels moments més
esperats d’aquesta festa
d’estiu, a part de la baixada
pel riu, és sens dubte la
festa que s’esdevé per les
nits a baix al Parc de la
Transsegre, el concert de
nit, on s’hi apleguen milers
de persones, tant els que
han fet la baixada, com els
que han vingut a veure-la,
o com aquells que només
venen pels concerts.
Des de fa uns anys
que el divendres també
ha agafat protagonisme, ja
que els actes comencen a
la nit, obrint pas a un cap
de setmana ple d’activitats,
disbauxa i diversió
assegurada per a tots els
públics.
Una demostració de
dansa a càrrec de l’Escola
de Dansa Montse Miret a

El grup de versions 7drock actuarà dissabte a la nit

partir de les 11.00 hal Parc
de la Transsegre, i tot seguit
començaran les actuacions
de DJ’s, amb Dj. Lokito, Dj.
Oriol Garcia i DubSound.
La festa grossa, essent
una nit de festa esperada
al calendari estiuenc,
continuarà dissabte a la
nit, a partir de les 11 amb
el grup local Kalikenyos
FM, que faran l’obertura
de la nit de la Transsegre.
A les 12 i com cada any
hi haurà el castell de focs

amb música de fons i ja
en acabar es reprendran
les actuacions musicals
amb el grup de versions
Contraband, 7drock i per
acabar l’actuació de Dj.
Catsong.
Durant els tres dies
del cap de setmana
s’instal·laran a l’Avinguda
Pere III, unes caravanes
“eat street”, són vehicles
adaptats amb cuines per la
venda ambulant de menjar,
molt de moda avui dia.
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Més de 300 persones van assistir a la
XI Nit de Llegendes de Balaguer
El passat 19 de juny
Balaguer va celebrar la
XI Nit de Llegendes, un
recorregut pel Centre
Històric de la ciutat que
té com a fil conductor
la narració d’històries
ambientades en diferents
espais de la ciutat. Aquests
contes breus, narrats pels
informadors turístics de
Balaguer, són amenitzats
pels grups musicals de
l’Escola Municipal de
Música.
Des de fa quatre anys,
les narracions i les peces
musicals interpretades són
les obres guanyadores dels
premis Ziryab que convoca
l’Ajuntament de Balaguer
anualment, amb l’objectiu
d’enriquir el corpus de
contes i llegendes a l’entorn
del patrimoni històric.

L’Associació Balaguer 2021
celebra el seu 15è aniversari

El recorregut va començar a l’església de Sant
Domènec i va acabar a la Plaça del Museu, passant
per les places de Sant Jaume, Pou i Mercadal

Acte d’aniversari de l’Associació Balaguer 2021

Nit de llegendes d’enguany

El dijous, 18 de juny,
Balaguer Comercial
2021, Associació de Comerciants de Balaguer
es va vestir de festa per
celebrar el seu 15 aniversari.
L’acte es va celebrar
al casal Lapallavacara,
amb la conferència i col·

loqui: «Petits canvis,
grans resultats», a càrrec de Jordi Vila Porta
amb la col·laboració de
l’Ajuntament. A l’acabar,
hi va haver un pica-pica
i un sorteig entre els assistents, de 3 vals de 300
euros per gastar entre
els comerços associats.

BALAGUER

Els joves de l’Estel que participen del
programa PQPI acaben les pràctiques
Un grup de joves de
l’escola l’Estel de Balaguer
van acabar el dia 11 de
juny la seva experiència
com a participants del
Programa de Qualificació
Professional Inicial (PQPI)
amb l’obtenció del diploma
acreditatiu corresponent.
Per a aquests joves,
per als responsables de
les empreses on han fet
les practiques aquests
alumnes i pels familiars i
amics va organitzar-se un
acte on van intervenir els
docents del Programa de
Qualificació Professional,
representants i regidors de
l’Ajuntament de Balaguer i
Iolanda Montero, directora
de l’EAP de La Noguera,
així com representants de
l’Associació l’Estel.
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Creativitat i Salut Mental, del 2
al 14 de juliol a l’Ajuntament

Els joves, familiars, professors i representants de
les empreses on han fet les pràctiques participen
d’un acte de cloenda del programa

Exposició “creativitat i Salut Mental”

Del 2 al 14 de juliol
d’enguany es presenta
a Balaguer el projecte
Creativitat i Salut Mental, que consisteix en
una exposició itinerant
acompanyada de xerrades per les capitals de
comarques de les Terres
Acte de cloenda pels alumnes de l’Estel

de Lleida realitzada per 4
artistes reconeguts que
estan afectades d’algun
trastorn mental i que
creuen en la expressió
artística com a eina terapèutica. L’exposició a
la Sala d’Exposicions de
l’Ajuntament.
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Voluntaris de Creu roja a La Noguera
visiten la Plataforma Humanitària
El passat dia 6 de juny
els voluntaris de Creu Roja
a La Noguera varen visitar
les instal·lacions de la
Plataforma Humanitària a
Igualada.
En aquest magatzem,
situat a l’Anoia, se centralitzen
les donacions de productes
bàsics de les empreses o
entitats i es gestiona la seva
posterior distribució pel
territori, en funció de les
necessitats de cada comarca.
Aquesta plataforma neix
fruit de la confluència de
dos factors, l’augment de les
necessitats d’ajuda bàsica
per part de la població
i l’increment d’empreses
que volen col·laborar amb
Creu Roja. Els voluntaris
van conèixer una mica més
la institució i la logística de
Creu Roja.

Mercat al Centre històric, tots els
dimecres de juliol i agost

La visita al centre d’Igualada va servir per a que els
voluntaris coneguessin amb més profunditat la
institució i la logística de Creu Roja

Mercats al Centre Històric

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 diVisita a la Plataforma Humanitària

mecres 26 d’agost per tal
de dinamitzar l’activitat
comercial d’aquest zona
històrica de la capital de
la Noguera. Cal recordar
que tots els dissabtes a
la tarda, de 18 a 20 hores
hi ha música en directe al
carrer d’Avall.

COMARCA

Pinten un mural en la 3a Trobada de
padrins/es i nens/es de Vallfogona

Pintada de murals en la trobada de padrins i nens

El dia 12 de juny l’Esplai de la Gent Gran «La
Vall» juntament amb la Llar
d’Infants «La Mainada» de
Vallfogona, organitzà la 3a
Trobada de padrins/es amb
els nens/es de la llar.
L’Activitat principal va
ser pintar un mural confeccionat pels membres de la
Junta de l’Esplai, a més a
més dels jocs i cançons de
falda, amb un esmorzar pels
assistents. Una activitat
divertida per petits i grans.

L’Associació de Dones el Roser van
visitar el Parc dels Olors de Linyola
Dins del programa d’activitats que durant l’any es
realitzen a través de «l’Associació de Dones el Roser»
de Vallfogona, el passat
dia 6 de juny es va fer una
visita-berenar al Parc de
Les Olors de Linyola, on
les participants van quedar
molt contentes.
D’altra banda, el dissabte 13 de juny, van anar a la
Llotja de Lleida, a veure el
musical de “50 Sombras de
Grey”.

Visita al Parc de les olors de Linyola
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Un any més, Vallfogona
organitza un estiu ple
d’activitats per a totes les edats

Moltes activitats es fan a les piscines

Vallfogona organitza
un any més “L’estiu al
poble”, amb un seguit
d’activitats per a totes les
edats.
Un concurs fotogràfic
que durarà tot l’estiu, el
Projecte Jova, per joves
entre 13 i 16 anys que vulguin realitzar durant l’estiu, una activitat voluntària al servei del poble. Es
faran cursos intensius
d’anglès per adults, natació infantil, aquagim i
natació per adults, gimnàstica a l’aigua per gent
gran, cinema infantil a
la fresca, manualitats i
tallers infantils, bingo,

torneig de futbol “Copa
Vila Vallfogona”. Una
taula rodona amb DAvid
Marín, autor del llibre
Mala Luna, torneig de
Set i Mig, joc del pitxi,
festa eivissenca, xerrada
de primers auxilis i ús del
DEA, dia a les piscines
per l’esclerosi múltiple,
ball a la fresca.
Aquestes són algunes de les activitats que
es faran al llarg d’aquest
estiu a Vallfogona, per
més informació d’horaris i preus, consultar a
l’ajuntament o a la pàgina web, www.vallfogona.
net
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Clausura del Curs d’aprofitament
alimentari del Consell Comarcal

La vocalia de la dona
del Patronat de Sant
Miquel del municipi de
Tartareu va organitzar un
curset de manualitats de
labors de patchwork.
El curset s’ha realitzat
durant els mesos de
maig i juny, i ha estat
dirigit per la professora
Teresa Fontova.
L’interès mostrat per

Al curs hi han participat
una seixantena de
persones derivats dels
Serveis Socials, Creu
Roja i Càritas
L’ À r e a d e S e r v e i s
Socials del Consell
Comarcal de la Noguera
a través del Pla d’Inclusió
Social (PLIS), durant el
mes de maig va impartir
el Curs d’Aprofitament
Alimentari, els dilluns,
dimecres i divendres a les
instal·lacions del Centre
Obert La Noguera del barri
del Firal. El curs va estar
un èxit i els 60 participants
derivats tant dels Serveis
Socials del Consell
Comarcal, com de Creu
Roja i Càritas, van assegurar
que van aprendre moltes
coses sobre malbaratament
i aprofitament d’aliments. El
curs va constar de 4 sessions.

Tartareu ha acollit un curs de
Patchwork durant maig i juny
les assistents al curs de
manualitats de labors de
patchwork és la mostra
de treballs elaborats per
les dones de Tartareu i
Les Avellanes.
Tant l’organització
com les participants van
mostrar el seu interès en
continuar cap a la tardor
amb aquests cursets on
gaudeixen aprenent.

Curs d’aprofitament alimentari

En la primera, tècnics
d’Àgape i del PLIS van
parlar de l’aprofitament i el
malbaratament alimentaris
i també dels supermercats
i dels productes. En
la segona sessió un
nutricionista va explicar la
piràmide nutricional, hàbits
d’alimentació saludable,
i emmagatzematge
i conservació dels
aliments. 		

La tercera sessió la va impartir
un cuiner professional
que va ensenyar algunes
receptes bàsiques de plats
amb aquells aliments
que habitualment
s’obtenen a Àgape i als
Bancs d’Aliments. En la
quarta i última sessió
dos voluntàries d’Àgape
van explicar alguns trucs
culinaris per tal d’aprofitar
els aliments sobrants .

Curs de patchwork a Tartareu
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L’Oficina Jove de la Noguera inicia el
programa de Garantia Juvenil
El Consell Comarcal
de la Noguera mitjançant
l’Oficina Jove de la Noguera
posa en marxa el programa
de Garantia Juvenil.
La Garantia Juvenil és
una iniciativa europea de
lluita contra l’atur juvenil
per garantir que tots els
joves menors de 25 anys,
tant si estan inscrits en els
serveis públics d’ocupació
com si no, rebin una oferta
concreta (de feina, formativa
o període de pràctiques) en
un espai de temps de 4
mesos des que va acabar la
formació o es va iniciar el
període d’atur.
Els requisits per
participar en el programa
són, tenir més de 16 anys
i menys de 25, no estar en
actiu, no rebre cap acció
formativa ni educativa.

L’Hospital de Balaguer celebra
la festivitat de Sant Joan

El programa és una iniciativa europea de lluita
contra l’atur juvenil per garantir una sortida a tots
els joves menors de 25 anys

Festa de Sant Joan a l’Hospital Hestia

Presentació del programa

El passat 25 de juny i
per tal de celebrar la festivitat de sant Joan, l’hospital Hestia Balaguer va
organitzar pels pacients
i familiars del centre,
una magnífica cantada
d’havaneres amb el grup
Vent de Ponent.
L’Hospital vol agraïr

al grup Vent de Ponent
per la seva actuació, ja
que gràcies a ells els pacients de l’Hospital Hestia Balaguer van poder
gaudir d’una tarda plena
d’emocions, records i
rialles i van poder celebrar també una revetlla
de Sant Joan.
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Comença un nou cicle de “Música sota
les estrelles” el dissabte 4 de juliol
Molts concerts d’estils musicals diferents des del
dissabte 4 de juliol fins al dissabte 5 de desembre
que es tancarà el cicle de Musica sota les estrelles

Roger Mas, cantautor

Arriba el VI cicle ‘Música
sota les estrelles’, que se celebra al Centre d’Observació
de l’Univers del Montsec a
Àger, enguany ha previst tot
un seguit de concerts d’estils
musicals diferents al llarg
de l’any, des de rock fins a
música clàssica, passant
per moltes cançons d’autor,
que complementa amb una
observació al Parc de Telescopis.
El primer concert serà
aquest dissabte 4 de juliol
amb el concert ‘Entre Alter
Egos i universos paral·lels’,
del grup de rock Pull My
Strings, amb una sessió a
les 22 h i una altra a les 23 h,
i el cicle de Música sota les
estrelles seguirà amb altres
concerts durant els mesos següents: el dissabte, 1 d’agost,
‘La luno es un soleu que a

Grup de rock Pull My Strings

perdu sa perruco’, a càrrec de
Roger Mas.
Continuarà el dissabte, 5
de setembre amb ‘Montsech:
de pedres i altres viatges
Esterrians’, a càrrec de ‘LleidArt Ensemble’; i el dissabte,
20 d’octubre. ‘Un sol estel
no abasta tot el cel... ni la
victòria’, a càrrec de Jordi
Montañez, una activitat que
s’emmarca en el Festival
d’Astronomia 2015.
El cicle retornarà el diumenge, 11 d’octubre amb
‘Sentint la llum dels estels’, a

càrrec de Xavier Monge Trio
& Carme Canela, una activitat
que s’emmarca en el Festival
d’Astronomia 2015.
D’altra banda, el dissabte, 14 de novembre continua amb ‘Una arpa dins del
Cosmos’, a càrrec de Berta
Puigdemasa. El dissabte, 5
de desembre amb ‘De la lluna
a les estrelles, la revolta es
porta al cor’, a càrrec de Cesk
Freixas, serà l’últim concert.
El preu dels concerts és
de 14 € i inclou l’observació
al Parc dels Telescopis.
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La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres
El poeta del poble
Autor: Andreu Carranza
Gènere: Novel·la
històrica

Novel·la fascinant que
arrenca amb Verdaguer
convertit en conseller de
l’home més ric i influent
del país, el marquès de
Comillas, i acabat de coronar príncep dels poetes,
un triomf social com mai
abans no havia experimentat un escriptor català, en plena efervescència
de la Renaixença. Però
ben aviat Verdaguer experimenta el xoc entre la
seva vocació apassionada i els interessos polítics
i eclesiàstics que posen
en dubte els seus inesperats comportaments.
Viatge apassionat, coneix
Cuba, Terra Santa, el Vaticà, etc. La seva personalitat extraordinària, la seva
generositat amb les almoines, els exorcismes...
tot això li porta enormes
problemes. Assistim a
l’ascens i caiguda d’una
llegenda en vida.

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

La Sara, una noia sueca de vint-i-vuit anys, i
l’Amy, de seixanta-cinc,
veïna de Broken Wheel, un
petit poblet al cor d’Iowa,
són grans lectores. No es
coneixen personalment,
però fa temps que es cartegen i intercanvien llibres
i reflexions sobre la literatura i la vida. Un bon dia, la
Sara viatja als Estats Units
per visitar l’Amy, però,
quan hi arriba, la seva amiga ha desaparegut.
Per sort, gràcies a les
cartes, la Sara coneix bé
els excèntrics habitants del
poble, i, tot i que es troba
sola, decideix quedar-s’hi.
Aviat, la desconcertada
turista sueca es converteix
en l’atracció dels veïns, i
encara més quan amb els
llibres que ha deixat l’Amy
s’entesta a obrir una llibreria, de la qual farà una classificació dels llibres un tant
peculiar.

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

La llibreria dels finals
feliços
Autor: Katarina Bivald
Gènere: Novel·la

Mishiyu
Autor: Ricardo Alcántara
Gènere: Infantil (+7)

Mishiyu és un nen
orfe que viu amb por però
alhora amb esperança
la seva adopció. La
commovedora història
del nen s’entrellaça amb
l’emoció continguda de
la dona que decideix
a d o p t a r- l o, f i n s q u e
finalment tots dos es
reconeixen com a mare
i fill. Mitjançant un text
de gran tendresa i una
innegable força narrativa,
Ricardo Alcántara
desgrana una història que
provocarà que en tancar
les pàgines d’aquest
àlbum una mare senti un
impulsiu desig d’abraçar
el seu fill o filla. Fabuloses
les il·lustracions de
Rebeca Luciani, que amb
el seu magnífic art ha
creat unes il·lustracions
intenses i emotives que
acompanyen a la perfecció
el relat construint un
àlbum meravellós.

El racó del poeta

Miquel Trilla

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

Indesinenter
Ombres

S’havien ajuntat promeses i paraules llargues
al rol del safareig del compromís.
S’havien fet cabdells lligant un pes feixuc
al braç de l’altre i així feien camí.
Havien congeniat llargues anyades
fins ahir, quan soles al pou sec les soledats,
avui demanen aigua i els fats a poc a poc
li han negat. Hivern de l’ànima.
Ara se n’ha anat desvari avall,
un temps, les fites més preclares i un destí.
Les molles i molletes
marcant l’itinerari a seguir,
algun ocell incert les ha plegat.
Comença de bell nou un temps i un aire,
i el clam d’alguna veu per fer que avancin
talment s’han conduit,
les moltes coses fermes començades,
no fos que tot un món forjat pels altres,
s’anés perdent d’inèrcia pel camí.
No crido de la llei, crido del gest,
que essent com fou el duel igualitari,
un d’ells se l’ha fet seu un pèl pel dret,
i res no és igual mani qui mani.
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La regidoria de joventut presenta el
programa d’activitats per aquest estiu
La regidoria de joventut
de l’Ajuntament de Balaguer ha presentat el programa d’activitats pels mesos
de juliol i agost, ben variada,
amb activitats per practicar
esport, gaudir de la música,
de l’oci sense haver de marxar de la ciutat.
Tots els dilluns hi haurà
caminades per la ciutat
obertes a tothom, a partir de
les 21,30 hores amb sortida
des de la Plaça del Mercadal.
Els dimarts, les piscines
del Secà acolliran diferents
activitats, a partir del 7 de
juliol amb un parc aquàtic,
classes d’aquatono, aquazumba i aquabox i restaran
obertes fins a la una de la
matinada. Tots els dimecres
del s’organitzen monòlegs a

la Plaça del Teatre a partir
de les 10 de la nit, mentre
que els dijous al Parc de la
Transsegre, Amb la gespa
al cul a partir de les 22.30 h

Josep Sala Baldomà
guanyador del Big Challenge

ens portarà la música a la
fresca. Divendres hi haurà
un curs de fotografia al
casal Lapallavacara de 21 a
22 h.

Josep Sala Baldomà

Josep Sala Baldomà,
alumne de primer
d’ESO de l’Escola Pia de
Balaguer ha quedat en el
primer lloc de la província
de Lleida en el concurs
internacional en llengua
anglesa anomenat «Big
Challenge».
Enguany els monòlegs es faran a la plaça del Teatre

En l’edició d’enguany
hi participaren més
de 12.000 alumnes de
primer d’ESO. Aquest
joc-concurs també se
celebra a d’altres països
europeus com Austria,
Fr a n ç a , A l e m a n y a i
Suècia.

C U LT U R A

Júlia Montoliu treu la millor nota de la
selectivitat de la província de Lleida
L’Alumna del Vedruna Balaguer va aconseguir treure
un 9,55 sobre 10 en la part general de la prova

Júlia Montoliu, alumna del Vedruna Balaguer

La Júlia Montoliu i
Boneu, alumna de segon
de batxillerat de l’Escola
Vedruna Balaguer, ha quedat
primera de la demarcació
de Lleida, en les proves de
selectivitat d’enguany. La
seva puntuació global en
la part general de la prova,
que és la que computa per
a aquest reconeixement
obtingut, ha estat de 9,550
sobre 10. La Júlia, vol
estudiar Nutrició Humana i
Dietètica a la Universitat de
Navarra i la seva intenció es
dedicar-se a la investigació,
en aquest camp, tot i que
també li agradaria treballar
en un hospital.

Núria Ribera guanya l’Olimpíada
d’Economia, en la seva fase local
La Núria Ribera
García, alumna de segon
de Batxillerat de l’Escola
Vedruna Balaguer, ha
guanyat el primer premi de
l’Olimpíada d’Economia, de
la fase local.
Aquesta fase va tenir
lloc el passat 21 de maig,
a la Facultat de Dret i
d’Economia de la Universitat
de Lleida. Enguany, aquesta
prova ha estat organitzada
conjuntament per les
universitats catalanes.

Núria Ribera
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L’Escola Vedruna inicia els
actes commemoratius del 50
aniversari de l’actual col·legi

Festa d’aniversari del col·legi Vedruna

El passat dissabte, dia
13, coincidint amb la festa
de fi de curs, s’iniciaren
els actes commemoratius
del 50è aniversari de la
inauguració de l’actual
edifici de l’Escola
Ve d r u n a B a l a g u e r.
Recordar que el primer
col·legi estava ubicat a la
plaça Manuel Marín, on
hi havia l’antic hospital
de Sant Joan, després va
passar al carrer Miracle,
concretament a Casa
Tarragona.
A les 12 del migdia,
al pati central del centre,
una representació
dels diferents nivells
educatius, és a dir, des
de la Llar d’Infants fins
a Batxillerat, van crear
un mosaic amb el nou
logotip de l’escola,
una ve baixa, que fa

referència a la fundadora
de l’institució, Santa
Joaquima de Vedruna, i
que és compartit per tots
els 36 centres Vedruna,
ubicats en 25 ciutats del
nostre país, Catalunya.
Mentre s’anava
formant aquesta lletra,
els alumnes de cicle
superior desplegaren els
números 169, que són
els anys de la presència
a Balaguer, i 50, que fa
referència a l’aniversari
de la inauguració
de la seu actual del
col·legi. Per completar
la imatge cinquanta
persones vinculades
a la història del centre
embolcallaren aquesta
data commemorativa
portant cadascuna
d’elles un ciri encès, com
a símbol de continuïtat.
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Alfred Peguero, guardonat com a millor
porter de la Primera Divisió Catalana
Va ser guardonat amb el premi Campió, que atorga
Radio Marca Barcelona als millors de la temporada

Alfred Peguero

El porter del Balaguer,
Alfred Peguero va rebre
el passat dimarts 16 de
juny, el guardó com a
millor porter de la primera
Catalana, dels XXII «Premis
Campió» que atorga Radio
Marca Barcel on a, qu e
reconeixen als millors
futbolistes, porters, arbitres,
entrenadors i clubs catalans
de la temporada.
L’acte, que es va celebrar
a un restaurant de Sitges i
va ser presentat pel director
del programa Marcador
Catalunya, Ricard Vicente,
que cada diumenge informa
de l’actualitat del futbol
territorial català.

Jordi Cortés serà l’entrenador del
Balaguer la propera temporada
Jordi Cortés ja és
oficialment entrenador
del CF Balaguer per la
temporada 2015-2016.
Antonio Aiguadé, ara
ja com a president de la
junta directiva del club es
mostrava molt satisfet amb
la firma de l’entrenador
balaguerí, pel fet que Cortés
és un home de la casa,
coneix perfectament tots
els jugadors, i ja ha estat
entrenador de molts d’ells
en altres temporades, així
doncs és la millor opció
per assolir els objectius del
club de cara a la propera
temporada.
Jordi Cortés, estarà

Jordi Cortés i Antonio Aiguadé

acompanyat a la banqueta
balaguerina per un home
experimentat com Jose
Gil com a 2n entrenador,

al capdavant del 1r equip
del CF Balaguer amb molta
il·lusió tot i reconèixer que
és una categoria molt difícil.

Balaguer acull el Campus de
futbol del jugador Pedro, del
13 al 18 de juliol

Pedro Rodríguez, jugador del FC Barcelona

La Fundació del
jugador del Barça en
col·laboració del C.F.
Balaguer organitzen el
campus
Del dilluns 13 al
dissabte 18 de juliol
la ciutat de Balaguer
acollirà el Campus de
futbol del jugador del
primer equip del Futbol
Club Barcelona Pedro
Rodríguez Ledesma.
Amb
l’ànim
d’apropar-se als més
petits i de fomentar els
valors que representa,
com són el sacrifici,
l’esforç, la superació, el
respecte i l’humilitat, la
Fundació del jugador en
coordinació amb el CF
Balaguer organitzaran
aquesta activitat de
formació esportiva en

la qual es garanteix la
presència del jugador en
almenys una de les seves
jornades per les delícies
dels participants.
Un 10% de les places
de l’activitat estaran
destinades a nens en
risc d’exclusió social i
tot el benefici econòmic
resultant de l’activitat
anirà destinat a l’acció
social que promou la
seva Fundació.
Aquesta és una
bonica iniciativa del
jugador del primer equip
del FC Barcelona que
està duent a terme a les
seves terres i que volia
portar a la terra que l’ha
acollit des de que va
aterrar al FC Barcelona.
Tota la informació del
campus i de la Fundació
de Pedro Rodríguez,
la podreu trobar a la
seva pàgina web www.
pedro17.com.
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Arnau Pifarré, medalla d’argent al
campionat de Catalunya benjamí

Arnau Pifarré amb els seus companys

	������������������������
Durant la primera jornada disputada del Campionat
de Catalunya Benjamí de
Natació que es va celebrar
el passat cap de setmana
del 13 i 14 de juny a la piscina olímpica de 50 metres
del Club Natació Minorisa,
el nedador del Club Esportiu
Natació Balaguer Arnau
Pifarré va aconseguir la
medalla d’argent, a una
dècima de l’Or en la Q64
(50 metres de cada estil en
eliminatòries).

El CTT Balaguer Villart Logístic,
sotscampió de la Copa de la Reina
En el Campionat
d’Espanya 2015, celebrat a
Antequera entre el 19 i el 25
de juny, el Balaguer Villart
Logístic es va proclamar
sotscampió d’Espanya en
la prova per equips, també
anomenada Copa de la
Reina.
En la seva primera final
de la història, el Balaguer va
caure davant el potentíssim
UCAM Cartagena, campió
també de la Lliga de
Superdivisió per 1 a 3.

Sotscampiones de la Copa de la Reina
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Gemma Lladonosa i Vinyet
Solans, sotscampiones
d’Espanya de Tennis Taula

Gemma LLadonosa i Vinyet Solans

Les jugadores
alevines del Club Tennis
Taula Balaguer Gemma
Lladonosa i Vinyet
Solans han fet uns
magnífics resultats en
el Campionat d’Espanya
celebrat a Antequera del
19 al 24 de Juny.
En individuals
Gemma Lladonosa ha
arribat fins a quarts
de final, quedant entre
les 8 millors jugadores
d’Espanya, igual que, en
equips, conjuntament
amb la seva companya
Vinyet Solans.
Però l’actuació
més lluïda ha estat en
la modalitat de dobles,

Sotscampiones
d’Espanya de Tennis
Taula per primer cop a
la història de l’esport
balaguerí
on la parella formada
per Gemma Lladonosa
i Vinyet Solans han
caigut a la final, davant
les andaluses Isabel
Ro d r í g u e z i A n d r e a
Pérez per 0 a 3, obtenint
així, per primera
vegada en la història
del tennis taula lleidatà,
el sotscampionat
d’Espanya.

20 >>

ESPORTS

L’equip de pàdel del Club Tennis
Balaguer queda campió i ascendeix
Van guanyar al Tavosport B en el darrer partit de la
temporada de la 3a categoria de la lliga catalana

Equip de padel del CT Balaguer

El passat divendres 5 de
juny, l’equip de pàdel del CT
Balaguer va desplaçar-se
fins a Seròs per disputar
la 9a i última jornada de
la 3a categoria de la Lliga
Catalana de Pàdel contra
el Tavosports “B”.
Contundent victòria dels
jugadors del CT Balaguer
en els 3 partits que formaven aquesta eliminatòria
contra els jugadors de la
franja del Tavosports “B”.
Amb els 3 punts sumats
per les victòries en aquesta darrera eliminatòria de
lliga, l’equip de pàdel del
CT Balaguer aconsegueix
proclamar-se campió de la
categoria.

Pol Fernández queda quart en els 5000
m del campionat de Catalunya
L’atleta balaguerí Pol
Fernández va participar en
les finals del campionat
de Catalunya de pista aire
lliure el passat 21 de juny a
Lloret de Mar. Va ser als 5000
metres lliures en una cursa
molt disputada en la que les
medalles es van decidir en
els últims metres.
El Pol es va classificar
en 4a posició fent una gran
cursa però quedant fora del
podi en els últims 30 metres
correguts.

Pol Fernández

El Centre Esplai Gaspar de
Portolà i Les Peülles fan el
cim del Estaragne de 3006 m.

Pic d’Estaragne

Tots els participants
van aconseguir fer el
cim en una jornada de
muntanya excel·lent
per a tots
El centre esplai
G a s p a r d e Po r t o l à
juntament amb Les
Peülles del Montsec, van
dur a terme la clàssica
sortida al Pirineu, de la
mà del Lluís Garrofé i
d’en Jaume Brescó. La
trobada va ser l’últim
cap de setmana de juny
i aquest any es va fer el
pic d’Estaragne de 3.006
metres.
Aquest cim està
situat dins el massís
del Néouvielle i un

cop coronat ens ofereix
unes magnífiques vistes
sobre aquest. El punt
de trobada del grup va
ser al Pla d’Estaragne,
a prop de la presa del
«Lac de Cap de Long»,
i a partir d’aquí es van
endinsar cap a la vall
fins arribar al fons del
circ i per pedreres fins
al pic. Tot i ser un cim
classificat com a fàcil,
les congestes de neu
que van trobar els van
dificultar el pas.
Va ser una jornada
esplèndida, tots els
assistents van fer cim
i van poder gaudir del
paisatge, la flora i la fauna
amb una companyia
excel·lent i sempre amb
la pre c auc ió que la
muntanya requereix.

ESPORTS

Els jugadors del primer equip, Yerai i
Mikel, visiten el Tecni Camp dels Pirineus
Els jugadors del primer
equip del Balaguer, Yerai
Darias i Mikel del Águila van
visitar aquest passat cap de
setmana el Tecni Camp dels
Pirineus que s’ha celebrat
des del passat dimecres 24 de
juny a la localitat pallaresa de
Rialp.
Dirigit per Juanjo Tenorio,
els participants al campus
poden practicar el futbol, el
futbol sala i el bàsquet. Dirigit a
joves de 6 a 16 anys el campus
arriba enguany a la seva
onzena edició amb monitors
titulats i entrenadors dels tres
esports que es practiquen.
Els participants a part de les
activitats citades fan altres
activitats com excursions,
cavalls, i també gaudeixen
de les instal·lacions que els
ofereix l’Hotel Condes de
Pallars.
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L’OC la Sentiu acaba en segona
posició de la primera catalana

Van participar d’una jornada sencera juntament amb
els participants del Tecni Camp que dirigeix Juanjo
Tenorio a la localitat pallaresa de Rialp

OC La Sentiu

Foto de grup dels participants al Campus

La Sentiu tanca la
temporada de l’ascens a
divisió d’honor amb una
derrota davant el Vinyols
de Cambrils.
Els homes de Cristian
Carceller tanquen així
una molt bona temporada
on han quedat en segona

posició de la Primera
Catalana aconseguint un
final de temporada amb
19 victòries consecutives.
El OC La Sentiu
prepara les renovacions i
els nous fitxatges de cara
a la propera temporada, a
partir del setembre.
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L’anar vivint

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

Vaig llegint i en alguns
casos veient les maneres
dels nous caps polítics que
tenim, per dir-ho d’una manera entenedora. Aquells
que han trencat mandats
que podien semblar eterns.
Amb estranyesa i certa vergonya es podia veure a una
Rita Barberà a València,
amb tota la seva pompa
i volum, els seus cotxes
aparcats o no sense pagar
res. Ara el nou alcalde,
s’escriu a la premsa, arriba
a la feina en bicicleta.
Un altra senyora regia
Madrid, i certament ens
tornava a rodar el cap. Ara
la senyora que està al front,
és tot una senyora amb coneixements i judici prou
encertats. Potser una mica
massa idealitzada en la tria
de col·laboradors, doncs ja
ha tingut tres escandaleres
per uns exemplars amb
més cara que vergonya.
Però s’ha d’entendre que
és un perill que tot nou i
vell moviment pot tenir.
A Barcelona, el darrer
que em ve al cap, tenim a
la senyora Colau, que en
quatre dies ja va donant senyals d’un nou segell en la
forma i manera d’enfocar i
portar els assumptes. Per
cert que m’ha disgustat
molt que el Sr. Trias perdés
l’Ajuntament: pel dialogant
que demostrava ser, i en
segon lloc, perquè és un
senyor que va saber ficar
ordre en el desgavell del
rialler Sr. Hereu (l’home de
l’eterna rialla). No vull vaticinar finals, però es tindrà
molta sort si Barcelona no
arriba a ser un succedani
de Disneylandia. Ens han
mentatlitzat que Barcelona
és el nostre cap i casal. El
lloc on és present el nostre Parlament i on viu el

nostre Honorable, que ja
porta disset Fulls de Ruta
fets, en el camí a la construcció d’un nou Estat. I a
part de Barcelona surten
totes les idees de la denominació CAT. I jo no tindria
perquè dubtar-ho que deu
esser el millor que podem
desitjar. Però davant de tot
els que es va investigant i
descobrint qui pot ser el
que no dubti. Penso en tots
aquells que ens han enganyat tot un grapat d’anys i
han robat a quatre mans.
Que farien o faran aquests
“segundons” davant d’ocasions semblants?
En quatre anys hi ha
molts dies, no dubteu que
els radicalismes d’avui es
suavitzaran. El dia a dia
manant i tocant poder els
anirà entovint. Coses i gestos que ells consideraran
normals, seran peces d’escàndol. Despeses sense
importància per a ells, es
ficaran al costat de necessitats del tot prioritàries.
Vivim enmig de la propaganda i la consigna en una
premsa partidista, però per
bé que facin el mentir, sempre hi haurà una denúncia
pública d’algú.
Aquí hi ha una dreta
(PP) que quasi ha superat
en corrupció a l’esquerra
andalusa, i uns salvadors
de la pàtria que parlen i
pacten, sense tenir cap
mena d’experiència d’alta
governança, ni política ni
econòmica. Al meu judici
i en el de molts, quan uns
activistes socials, es fiquen
en política activa, passa a
ser part del que combatia, i
amb temps, a ells s’assembla.
------------------------------------------

Sempre per Balaguer

Miquel Aige i Donés, Exregidor de Cultura, Ensenyament i
Festes de l’Ajuntament de Balaguer (2011-2015)
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Balaguerines i balaguerins,
Des de ben jove, i
malgrat la meva discapacitat física, he estat
vinculat a associacions
culturals de la ciutat i
és per aquest motiu que
vaig decidir fer el pas i
treballar per Balaguer a
través de l’Ajuntament.
La meva política no ha
traspassat mai l'entorn
del municipi. No m’he
mogut per rancúnies, ni
per diners ni per projeccions personals; ha estat
sempre per Balaguer i
els seus habitants. La
meva passió sempre ha
estat Balaguer.
Durant aquests anys
m'he dedicat en cos i
ànima a treballar per
aconseguir el millor per
al meu poble. Suposo
que amb encerts i errors,
com qualsevol ésser
humà. El que sí que us
vull assegurar és que tot
el que he fet ho he intentat fer amb respecte, responsabilitat, honestedat
i honradesa.
El balanç d’aquests
quatre anys sou els ciutadans els que l'heu de

valorar. Probablement algunes decisions haurien
estat diferents si hagués
tingut més temps per veure-ho amb perspectiva i,
sobretot, si s'hagués pogut
disposar de més mitjans,
perquè no oblideu que s’ha
treballat dins de la duríssima crisi que ens ha afectat
a tots i m'ha tocat gestionar
les regidories amb lo poc
que teníem, tot i que el mitjà humà, el vostre, ha estat
decisiu. Però crec que en
la meva tasca i amb l'ajuda
de tots els balaguerins ens
n’hem sortit prou bé. No ho
creieu?
Per poder assolir el
camí que fa quatre anys
vaig emprendre hi ha hagut molta gent que m’ha
ajudat, a la qual vull agrair el seu suport: familiars,
amics, companys que han
compartit tots aquests anys
des de la llista local de CIU
i companys de CIU de la
comarca. També vull agrair
als caps de les meves àrees
i als treballadors municipals la seva disponibilitat
i responsabilitat i sobretot
la bona feina que han estat
fent durant aquests quatre
anys. El meu profund agra-

Agraïment als bombers

Maria Rosa Sotelo Paradela
---------------------------------------------------------------------------------------------------

El matí del dissabte
13 de juny, als voltants
de casa nostra, vam sentir uns miols continus i
desesperats. Després de
buscar una estona vam
descobrir que es tractava d'un gatet petit que
havia quedat atrapat en
un estret espai entre la
base de dues parets. La

bestiola hi havia entrat per
una obertura que hi ha en
un extrem, però després li
era del tot impossible sortir-ne. Allí s'hauria mort.
Davant d'aquella situació vam decidir demanar
ajut al parc de bombers; ràpidament va venir un cotxe
amb dos integrants del cos
i van buscar una solució.

ïment va per a les entitats,
associacions i altres institucions que no han deixat
de col·laborar i participar
en els projectes endegats.
Per acabar, vull donar
les gràcies a tots els ciutadans de Balaguer pel gran
afecte que m'heu demostrat
i per la gran col·laboració i
participació en les activitats que s'han organitzat
des de les meves regidories. Hem aconseguit, entre
tots, despertar la ciutat. Ara
només us demano que, entre tots, no deixem que es
torni a adormir.
Continuo com a regidor
i continuaré dins d’alguna
entitat cultural treballant
per al meu poble, no ho
dubteu. I, si necessiteu alguna cosa, només us cal
trucar a la porta. La meva
sempre, de tot cor, restarà
oberta.
Un darrer prec: ara dins
de les regidories entraran
nous relleus. Només vull
demanar als nous regidors
que s’estimin el poble i que
treballin per a la seva gent,
i a vosaltres, ciutadans de
Balaguer, que els ajudeu
tant com m’heu ajudat a
mi.
Balaguerines, balaguerins, us estic molt agraït a
tots.
A tots, una forta abraçada.
------------------------------------------Tot respectant la integritat
de les dues tanques veïnes,
van aconseguir obrir una
mica d'espai per on pogués sortir l'animalet. I, efectivament, l'endemà el vam
tornar a veure sa i estalvi,
corrent amunt i avall.
Així doncs, des d'aquí
volem agrair públicament
als bombers aquesta acció,
que van realitzar desinteressadament i amb total
implicació. Un gest que els
honora.
------------------------------------------
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Es coneixen les persones per les
seves obres
Francesc Cucurull i Torra
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

No és el que ens diuen,
sinó el que fan. Hem de
veure l’acció dels governants si aconsegueixen
millorar la vida dels ciutadans i compromisos socials.
Deia Plató que per
haver bons fruits s’ha de
tenir raonament, intel·
ligència i formació, havent
de conduir a un bon estat
la nació. Aquest polític
anunciava mides d’esforç
i austeritat personal i col·
lectiu. Treball bé i molt,
que és el necessitem en
aquests moments, de
segur que no guanyaria
molts vots.
Estem veient que la
tecnologia i el progrés ens
està destruint si no s’utilitza per millorar, l’important és despertar la consciència de tothom, havent
molts que ja veuen l’estil
de vida que portem.
L’any 2011 Espanya
estava lluny del rescat, i
a partir d’aquí s’ha entrat
en recessió, havent insti-

tucions, que afavorien a
escoles públiques, podent
estudiar, i a l’acabar els estudis tenien feina, essent
ara molt difícil. Sembla
que tot és virtual, substituint lo real. Els bancs van
ser rescatats, sent les famílies les afectades.
Hi ha caps per lligar,
problemes sense resoldre,
reduint la classe mitja,
sent el motor de la societat. Falta infraestructura
sent la base per no decaure. Costarà recuperar.
Aquest model ha afavorit
a molts fent-se rics i sentint-se exitosos. Grans
i amb la consciència
tranquil·la.
La ciutadania modesta
que sols s’ocupa del treball i de l’educació dels
fills, està desencantada de
la manera que es procedeix, no havent-hi ni sentiments ni justícia.
Es viu indignat de tanta hipocresia, estafadors
i egoistes sent els culpables de la crisi i arruïnant

Felicitats Barça, però més
autoestima

Roser Bosch Cote
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Srs. Josep M. Bartomeu i Junta Directiva del
FC Barcelona,
En primer lloc, moltes
felicitats per aquesta gesta
tan important aconseguida
pel Barça. Un altre triplet
després de sis anys. Felicitats!
Després d’haver ressaltat aquest fet tan i tan
important, també en vull
ressaltar un altre d’una rellevant importància per a
Catalunya.
El dia de la presentació

de Neymar al Camp Nou, el
juny de 2014, aquest jugador va fer tot el parlament
en català, com és el normal
en un club que té una llengua pròpia. Ara, a la celebració del triplet al Camp
Nou, juny de 2015, un any
després de la seva arribada, el Neymar només va dir
en català “Visca el Barça i
visca Catalunya. Gràcies”.
Ter Stegen ni una paraula
en català i ..., a les celebracions el jugadors del Barça diuen “Campeones” en

al país, sent bo que surti
a la llum. El pitjor enemic d’un govern corrupte, és un poble culte i
intel·ligent.
S’hauria d’obligar a
tornar a les arques de
l’estat tot el que s’han
emportat, i així es podria
rehabilitar la crisi que
estem passant.
No hi ha cap llei en
democràcia que estigui
damunt del poble. S’ha
de cooperar amb moralitat, informant-nos per no
estar desprotegits i lliures per escollir el nostre
futur.
A l’Amèrica del 1929
hi va haver una gran crisi
que afectà a vàries nacions, amb les seves lleis
i vots es va poder solucionar una depressió de
grans dimensions, a través de les seves regles
pròpies del Congrés,
presidit per Roosevelt,
va restituir el treball dels
ciutadans. Preneu exemple.
Hauria
d’haver-hi
un canvi radical, no pot
ser una democràcia que
perjudica a la vulnerable
ciutadania.
-------------------------------------

comptes de campions i ...
Què està passant al
club que hauria de ser
l’ambaixador de la llengua catalana a Catalunya
i al món? On és l’autoestima per aquest patrimoni tan important com és
la llengua pròpia del nostre país?
I jo em pregunto: Si el
Barça no dignifica, no
dóna a la llengua catalana el lloc que li pertoca
de ple dret. Qui ho farà?
Atentament.

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

CF Balaguer, una aposta de
guanyadors

Jordi Rodríguez Mestres (soci n. 98)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

He sentit que el CF.
Balaguer ha fitxat per a
la propera temporada al
balaguerí Jordi Cortés,
aquell entrenador que va
aconseguir, la penúltima
temporada en que vàrem
jugar a la 3a divisió, que a
falta de tres jornades, salvéssim la categoria. Cosa
gens usual durant els anys
anteriors, en que es patia
fins l’últim diumenge de
futbol.
Ell i el seu equip tècnic
van aconseguir, aquella
temporada, treure el millor
que tenien els jugadors. A
més d’un bon tècnic va demostrar que també és un
bon psicòleg.
Es va dir que el varen acomiadar, en acabar
aquella temporada, per

haver-se enfrontat a la directiva, per haver defensat
els seus jugadors. Si això
és veritat ja és una llàstima que la Junta directiva
de l’època actués pensant
en ells, en lloc de fer-ho
pensant en el millor del
club.
Ara cal ser positiu i
pensar en futur. Per això
vull, des d’aquí, felicitar la
decisió adoptada per l’actual Junta directiva i donar la benvinguda al nou
equip tècnic. Benvinguts a
casa vostra i molta sort en
aquesta nova etapa.

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

Benvolguts lectors de Groc:
Per un error de redacció, en el passat número de la nostra revista Groc 661, segona
quinzena de juny, va sortir publicada a la
pàgina 4, una notícia referent al programa
“Fem ocupació per a joves” que corresponia a una informació de fa uns mesos.
Preguem ens disculpeu per aquest error
informatiu.
Equip de redacció
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El c/ Sanahuja i Barcelona, celebren la
Shopping Night el proper divendres 3
Els comerços del carrer Barcelona i Sanahuja,
s’apunten a la moda d’obrir fins a la matinada

Carrer Sanahuja i Barcelona amb la Shopping Night

El proper divendres 3
de juliol, el carrer Sanahuja
i Barcelona de Balaguer,
celebren la Shopping Night
amb els establiments
comercials oberts a partir
de les 10 de la nit i fins a la
matinada.
Aquests comerços s’han
apuntat a la moda d’obrir
els comerços a la nit i oferir
altres activitats als clients,
al mateix temps que poden
anar de botigues, tindran
la possibilitat de fer tastos
gastronòmics, música
amb DJ’s, demostracions
de dansa, tallers per als
més petits de maquillatge i
inflables, entre altres.

13 equips participen al Torneig de
Futbol Sala Àger-Balaguer-Os
El IV Torneig Internacional
de Futbol Sala Àger-BalaguerOs es va posar en marxa el
passat diumenge 28 de juny
amb una cerimònia inaugural
a Àger i es farà la clausura el
proper dissabte a Balaguer.
Per davant una setmana
de competició, fins aquest
dissabte en què es disputaran
les finals del Torneig en el que
hi participen un total de 150
jugadors pertanyents a 13
equips, 8 en infantils i 5 en
alevins.

Inauguració del Torneig

Els clubs i entitats esportives
de Balaguer es reunieixen en
la 27ena Gala de l’Esport

Foto dels participants de la Gala de l’Esport

La Piscina Municipal
del Secà va acollir el
passat divendres la Gala
de l’Esport 2015, que
corresponia a la 27a
edició, amb premiats
en diferents categories
i amb un sopar que
amenitzava el transcurs
del premis per a tots
els assistents, prop de
240 persones relacionats
amb les 18 entitats
esportives de la ciutat.
Els guardons
reconeixien i premiaven
als esportistes
balaguerins més
destacats d’aquesta
temporada i també
d’altres guardons
destacades dins de les
diferents categories
nominades com la
de tècnic esportiu,
president, carrera

Gemma Lladonosa i
Iker Ruiz, premiats en
la categoria
d’esportistes
individuals de base
esportiva i dedicació a
l’esport, entre d’altres;
deixant els premis a
l’esport de base en la
darrera menció com els
premis més significatius
i en relació a la voluntat
de l’Ajuntament de
potenciar l’esport de
Base.
Precisament Gemma
Lladonosa del CTT
Balaguer i Íker Ruiz del
CEN Balaguer van ser els
premiats en la categoria
d’esportistes individuals
de Base.

OCI

Una vintena de joves participen al
Taller arqueològic “Cota Zero”

Des del passat dilluns
29 de juny i fins el proper
divendres 10 de juliol, el
Castell Formós de Balaguer
acull per quart 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 l’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.
Per veure tot el procés,
a més de les excavacions
al Castell, els joves també
es dedicaran a la neteja,

Concurs de buscadors d’Or al
Segre aquest diumenge
El Centre d’Interpretació de l’Or del Segre
convoca pel proper 5 de
juliol el 2n Concurs de
Buscadors d’Or amb
l’objectiu de donar a
conèixer la recerca
artesanal d’or amb àbac.
El concurs està obert
als majors de 8 anys, que,
dividits en tres categories
(infantil, juvenil i adulta),

Els participants d’edats
compreses entre els 12
i els 18 anys realitzen
excavacions al Castell
Formós de Balaguer

Cota Zero

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.
Els objectius d’aquesta

activitat són fer una introducció al patrimoni de
Balaguer i, sobretot, apropar-lo al públic a través de
l’arqueologia, la disciplina
científica que recupera les
restes mobles i d’immobles del passat intentant
recopilar el màxim possible
d’informació dels processos
constructius i desconstructius que han generat els
jaciments arqueològics.
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Concurs Buscadors d’Or

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.
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Anuncis breus classificats
TREBALL
----------------------------------S’OFEREIX professora
nativa per fer classes
de rus. Titulada. Amb
més de vuit anys d’experiència. Adreçat a
nens bilingües o adoptats. Raó: 692045143.
----------------------------------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.
-----------------------------------PERRUQUERIA VIRGI
CASTEL precisa esteticient i ajudant de perruqueria. 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.
----------------------------------SE OFRECE mujer para
limpiar y planchar, en
Balaguer o cercanias. Con coche propio.
Razón: 688264707.
-----------------------------------S’OFEREIX noi del país
per treballar de cuiner
o d’electromecànic.
Raó: 602816384.
-----------------------------------IMMOBLES
----------------------------------ES LLOGA casa adossada a Gerb, 240m 2,
pàrking 2 cotxes, piscina comunitària. Totalment equipada. 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.

------------------------------------VENTA/LLOGUER de
pàrkings tancats al
c/ Jaume Balmes,
11 de Balaguer. Raó:
629310479-629715431.
-----------------------------------CIUTADELLA (Menorca), es lloga apartament per setmanes. A
3 minuts del port. Amb
capacitat per a 6 persones. Amb pàrking.
Raó: 653540658.
----------------------------------ES TRASPASSA bar/
cafeteria a Balaguer,
en ple funcionament.
Raó: 698574076.
-----------------------------------ES LLOGA habitació
a Barcelona, pis compartit. Bona comunicació de bus i metro. Raó:
630018750.
-----------------------------------OPORTUNITAT, venda de parcel·les aïllades a la millor zona
de Balaguer, al costat del col·legi Montroig, de 516 m2. Raó:
676996765.
----------------------------------ES TRASPASSA cafeteria-restaurant amb
parc infantil. Totalment
condicionat i equipat,
per no poder atendre.
Raó: 625451656.

-----------------------------------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.
-----------------------------------ES LLOGUEN trasters
de diferents tamanys.
Accés amb vehicle
fins a la mateixa porta. A la sortida de Balaguer direcció Lleida. Raó: 666411827.
------------------------------------

VARIS
----------------------------------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.
-----------------------------------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 2 de juliol
a les 8 de la tarda del 9 de juliol
SALA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 9 de juliol
a les 8 de la tarda del 16 de juliol
CLAVER
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 16 de juliol
a les 8 de la tarda del 23 de juliol
ALDAVÓ

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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