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hores de bàsquet
--------------------------------------------->>OCI
Sant Joan 2018 presenta
importants novetats

Aquest cap de setmana, Balaguer acull una nova trobada
de bastoners. Set colles d’arreu de Catalunya s’aplegaran a
la capital de la Noguera per passar una jornada plegats.
Durant tot el dissabte al matí podrem gaudir dels balls
dels diferents grups per la plaça del Mercadal i durant el
cercavila que faran per diferents indrets de la ciutat.
El ball de bastons és una dansa popular molt estesa
als Països Catalans, Europa i la Mediterrània, amb
particularitats definides a cada indret. S’engloba sota
aquest nom un conjunt de balls que utilitzen com a element
principal i característic un o dos bastons els quals fan repicar
entre ells al ritme de la música.
El ball ha estat molt present en multitud de celebracions
i festes al llarg de la història. Aquest fet ha suposat que en
l’actualitat hi hagi diferents tipologies d’indumentària, de
coreografies i de músiques així com d’acompanyaments
musicals.
La primera notícia als Països Catalans d’un ball de
bastons la trobem a Tortosa el 1558. Els folkloristes,
estudiosos i balls de bastons catalans sempre havien
pres com a primeres referències escrites les de que daten
del 1151, quan durant el banquet de les noces del comte
Ramon Berenguer IV amb Peronella d’Aragó es va fer un
ball de bastons. Però Angel Vallverdú, Daniel Vilarrúbias i
Pau Plana desmenteixen aquesta primera referència en un
article publicat al portal online festes.org. Els autors exposen
que a partir de mitjans segle XX, gràcies a l’obra de Joan
Amades, s’ha imposat la creença que la primera notícia
escrita sobre els balls de bastons, els balls de diables i les
danses i festes de moros i cristians es troba a les noces de
Ramon Berenguer IV amb Peronella d’Aragó, l’any 1150.
Posen de manifest que Amades no va fer altra cosa que una
interpretació, interessada si es vol, d’una font secundària
que no podrà ser contrastada a no ser que aparegui un
manuscrit que, probablement, porti uns dos-cents anys
desaparegut.
Al País Valencià es balla en diferents poblacions durant
les festes patronals i el Corpus. Cal destacar que el Ball de
Bastonets que actua a les Festes de la Mare de Déu de la
Salut d’Algemesí, és Patrimoni Cultural Immaterial de la
Humanitat per la UNESCO des del 2011.
En els seus orígens era un ball només ballat per homes,
però des dels anys 60 la figura de la dona també és present,
i actualment té ja una gran rellevància. Només en algunes
poques poblacions es conserva encara l’exclusivitat
masculina del ball, com ara a Montblanc (Conca de
Barberà).
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La Consellera Teresa Jordà inaugura el
reg de l’últim tram de l’Algerri-Balaguer
La nova consellera
d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació, Teresa
Jordà, el director general de
Desenvolupament Rural, Oriol
Anson, així com del director
dels Serveis Territorials
d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació a Lleida,
Ferran de Noguera, van
presidir aquest diumenge,
l’estrena oficial de la posada en
reg de l’última fase del Canal
Algerri-Balaguer, del qual ha
visitat una finca de la zona
regable, al terme municipal
de Balaguer, i l’estació de
bombament, a Algerri.

Teresa Jordà amb les autoritats locals

Oberta al trànsit la nova variant nordoest de Balaguer a la C-12

Variant nord

El 28 de maig, s’obrí al
trànsit la nova variant nord-oest
de Balaguer (C-12).La seva
posada en servei permetrà
descongestionar el trànsit de
diverses vies de la ciutat, com
són el carrer Urgell, el pont de
Sant Miquel o el passeig dels
Erals.
Es calcula que s’evitarà
el pas de 2.000 vehicles per
Balaguer i es reduirà entre 5
i 10 minuts la mobilitat dels
desplaçaments des de Lleida
o Barcelona cap al Pirineu.

L’Ajuntament convoca el
primer concurs de balcons
florits del centre històric
L’ a j u n t a m e n t d e
Balaguer organitza el
primer Concurs «Flors als
balcons». L’objectiu és que
la ciutadania s’impliqui en
l’augment de la vegetació
de la ciutat per crear un
entorn més agradable,
millorar el paisatge urbà
i, en definitiva, millorar
la qualitat de vida de les
persones.
S’establiran dues
categories diferenciades,
la de balcons i la de
jardins. La primera va
adreçada als habitatges
del Centre Històric que
tinguin balcons visibles
des del carrer i que puguin
ser decorats. La segona és
oberta a qualsevol jardí de
la ciutat, visible des de la
via pública.
Pe r p a r t i c i p a r a l
concurs, cal que els

Balcons florits

balcons o jardins siguin
guarnits abans del dia 18
de juny, i cal també haverlo inscrit abans del 15 de
juny a la consergeria de
l’ajuntament, on es farà
entrega del número de
participació, per posar-lo
visible des del carrer per
facilitar la votació del
jurat.
Així ho va explicar
Cèlia Camarasa, la
responsable del programa
Treball als Barris, que
també va recordar que
durant la setmana del
concurs, del 18-22 de juny,
el jurat de les Viles Florides
visitarà Balaguer per tal
de valorar el patrimoni
vegetal i paisatgístic, la
gestió mediambiental
d’aquesta i l’estratègia
de promoció de la nostra
ciutat.
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El Museu de Lleida i Ventura Pons i
recullen el Premi Jaume d’Urgell’18
El passat diumenge es
van entregar els XXIX Premis
Comte Jaume d’Urgell. En
aquesta edició, els premiats
han estat el cineasta Ventura Pons pel seu compromís
amb la llengua i la cultura
catalana. Com a entitat el
guardonat ha estat el Museu
de Lleida per la seva tasca i
lluita en favor de la unitat de
l’art de la Franja, un premi
que ha estat recollit pel director del Museu de Lleida,
el senyor Josep Giralt.
El lliurament d’aquests
guardons s’ha fet en el marc
dels actes programats dins
de la Festa Balaguer Ciutat
Comtal, durant els que ha
tingut lloc una ofrena floral
davant el monument al
Comte Jaume d’Urgell i una
ballada de sardanes a càrrec
de la Cobla lo Castell.

L’acte va tenir lloc dins de la Festa Balaguer Ciutat
Comtal, amb una ofrena floral a Jaume d’Urgell, i
una ballada de sardanes a Sant Domènec

Guardonats amb els premis Jaume d’Urgell’18

Centenars de persones van participar a
la Festa del Corpus del passat diumenge

Catifes de flors de Corpus

Tot i l’amenaça de pluja,
centenars de persones
van participar el passat
diumenge 3 de juny, a la
tradicional festa del Corpus.
Durant tot el matí
balaguerins voluntaris van
encarregar-se d’elaborar les
diferents catifes de flors al
carrer del Miracle i la Plaça
del Mercadal.
Per la tarda, la processó
des de l’església del Miracle
fins a la Plaça del Mercadal
va tenir molta seguida.

Sortida a l’espai natural de
l’Aiguabarreig Segre-Noguera
Ribagorçana
Xavier Monge Trio va
oferir un concert de
jazz al local del
Monestir de les
Franqueses
L’Associació Leader
Ponent ha organitzat
aquest diumenge una
sortida per gaudir de
l’espai natural de
l’Aiguabarreig Segre
Noguera Ribagorçana.
L’ a c t i v i t a t v a
començar davant del
Consell Comarcal de la
Noguera a les 10 del matí.
Els participants van sortir
cap a Les Franqueses.
Finalment a les 12 h va
tenir lloc un concert de
jazz a càrrec de Xavier
Monge Trio.
Aquesta iniciativa
forma part del projecte
Espais Naturals de
Ponent que, sobretot,

pretén donar a conèixer
e ls dife re nts e spais
existents d’una manera
lúdica.
Amb la posada
en coneixement dels
espais naturals que
hi ha a la zona de
Po n e n t , e l p r o j e c t e
pretén també generar
activitat econòmica
i dinamització social
a l’entorn d’aquestes
zones. El projecte va
néixer fa dos anys i la
comarca de la Noguera
s’hi ha incorporat
enguany.
Per a més informació
sobre les diferents
sortides a Balaguer,
que anirà a com la
del passat diumenge
a càrrec de l’ornitòleg
Carles Santana, i per
fer la inscripció, els
interessats poden
consultar la web www.
espaisnaturalsdeponent.
cat

Sortida a l’Aiguabarreig del Segre

BALAGUER

Balaguer va acollir la XVI Trobada
Comarcal de voluntaris de Creu Roja
L’acte va aplegar una quarantena de persones
voluntàries que realitzen la seva acció en tota la
comarca de la Noguera

Trobada Comarcal de Creu Roja

Balaguer ha acollit
aquest dissabte 2 de juny,
la XVI Trobada Comarcal de
Voluntaris i Voluntàries de
Creu Roja Noguera, la qual
ha aplegat una quarantena
de persones voluntàries
de la Institució Humanitària que realitzen la seva
acció en tota la Comarca.
La trobada ha estat organitzada per la institució i
compta amb el suport de
l’Ajuntament de Balaguer i
el Consell Comarcal de La
Noguera.
En aquesta edició, les
activitats programades
pel voluntariat s’han
desenvolupat
a les
instal·lacions de la pròpia
entitat. Entre les activitats
programades, cal destacar
la presentació interna de la
memòria de Creu Roja 2017.

Alumnes de la UEC realitzen un taller
de graffitis al centre educatiu
Els alumnes de la UEC
van poder realitzar un taller
de graffiti al centre Sant
Domènec, on l’art del carrer
va ser traslladat a la part
interior de la seva escola.
Els alumnes van poder
realitzar una part pràctica
on el graffiti i el seu mestre
Jordi Tordera van ser els
autèntics protagonistes, el
talent va quedar dibuixat
a les diferents parets del
centre on cursen la UEC al
centre Sant Domènec.

Grafittis al centre Sant Domènec
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Balaguer se suma al
“Barris antics, molt per
descobrir, molt per oferir”

Presentació de la campanya

La campanya es
realitza durant tot
el mes de juny a un
total de 37 municipis
catalans
37 municipis catalans,
entre ells Balaguer
participaran en la vuitena
edició de la campanya
de dinamització del
comerç de proximitat
«Barris antics, molt per
descobrir, molt per oferir»
que té com a objectiu
dinamitzar el comerç de
proximitat en els nuclis
antics dels municipis.
Balaguer és el tercer
any que s’adhereix
a aquesta iniciativa,
segons explica la
regidora d’Empresa
de l’ajuntament de
Balaguer, Ester Guarné,
que recorda també un
altre dels objectius de

la campanya, potenciar
el turisme als centres
històrics.
Aquesta campanya
començà el passat
divendres 1 de juny i
s’allargarà durant tot
el mes i compta amb
la participació de prop
de 2.000 comerços i
més de 30 associacions
de comerciants.
La campanya està
impulsada per la
Generalitat, Pimec i les
quatre diputacions i aquí
a Balaguer hi participaran
uns
setantena
d’establiments.
Per cada compra en
els comerços participants
el client rebrà una
butlleta que l’habilitarà
p er p a rt ic ip a r en el
sorteig que consisteix
en experiències
gastronòmiques, nits
d’hotel, visites guiades o
entrades per espectacles
entre d’altres.
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El Merengue rememora els combats de
la Guerra Civil, ara fa vuitanta anys

Visita al Merengue

La jornada de recreació
històrica que el Museu de
la Noguera, l’INS Ciutat de
Balaguer i el Camp d’Aprenentatge de La Noguera van
organitzar pel dissabte dia
26 en un dels escenaris més
cruents dels enfrontaments

bèl·lics de la batalla del Segre: el tossal del Merengue,
al terme de Camarasa va
tenir molta acceptació del
públic assistent.
A la Noguera i província,
altres localitats també van
organitzar actes per com-

Participants a les representacions al Merengue

memorar els 80 anys de la
Batalla del Segre. A Tàrrega, per exemple, es va fer
una xerrada homenatge als
Brigadistes Internacionals
al Cementiri de la ciutat,
seguit de dues visites, primer al Museu Miquel Areste
de la Batalla del Segre i al
Museu de Cal Trepat, antiga
fàbrica de material bèl·lic.
Al diumenge, hi va haver
visites guiades a Bellcaire
i Montgai. La de Bellcaire
començà a les 9 del matí
a la serra del Morinyol.
Tot seguit, a Montgai es
visitaren els Tossals i la
Font Amarga i va tenir lloc
un concert amb el grup
Brigada Intergeneracional i
la projecció del documental
«El Merengue i la Lleva del
Biberó».

El Museu va presentar el
documental sobre Els nens i
les nenes de la guerra
El Museu de la Noguera presentà el documental ‘Conviure amb la
por. Memòria dels nens
del cap de pont de Balaguer (1938)’, realitzat pel
propi Museu i en el qual
es dóna veu als nens.
Es tracta d’un documental realitzat pel propi
Museu de la Noguera i
en el qual es dóna veu
als nens i les nenes que
van patir els efectes de la
Guerra Civil Espanyola a
la zona del Cap de Pont
de Balaguer l’any 1938 i
que ara són persones de
més de 80 anys.
Pe l M u s e u d e l a
Noguera va ser un dia
molt especial, ja que
surt a la llum un dels
projectes importants
del Museu dels últims
quatre anys i que ha

Presentació del documental

La sala d’Actes de
l’Ajuntament es va
omplir per visionar el
documental del Museu
de la Noguera
suposat més de 30 hores
de gravació amb 28
persones de Balaguer, La
Sentiu de Sió, Bellcaire
d’Urgell, Camarasa,
Vallfogona de Balaguer
i La Ràpita.
El documental explicat per testimonis de
l’època, ofereix una altra
visió de la guerra, la dels
nens i les nenes, en una
de les zones que van patir més la violència dels
combats, la franja que
formava el cap de pont
de Balaguer.

COMARCA

Acte de cloenda del quart Club de Lectura
Infantil de Camarasa
El club de lectura ha tingut el suport i col·laboració
de la Biblioteca Margarida de Montferrat de
Balaguer que ha cedit els lots de llibres

Participants al club de lectura

Camarasa va celebrar el
passat 26 de maig la cloenda
del seu quart Club de Lectura
Infantil. Alumnat i pares
van poder gaudir plegats
d’una jornada lúdica on es
van realitzar diferents tipus
d’activitats: un col·loqui
sobre les quatre lectures
realitzades durant el curs
i una lectura conjunta de
l’àlbum il·lustrat ‘ Imagina’t
un dia’.
La dinamització de les
sessions lectores ha anat
a càrrec de Núria Saura,
professora de llengua i
literatura. Les trobades de
lectura s’han realitzat els
primers i darrers dissabtes
de febrer a maig. La lectura
dels llibres ha estat possible
gràcies a la Biblioteca
Margarida de Montferrat,
que ha cedit els diferents lots.
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Pla d’Assistència i Suport de
la Noguera i els Bombers

Jornada del PAS

El Consell Comarcal
de la Noguera, amb la
col·laboració del Parc de
Bombers de Balaguer i
els cossos dels Mossos
d’Esquadra i els Agents
Rurals de Balaguer, va
organitzar la VIII Jornada
d’implantació del Pla

d’Assistència i Suport en
matèria de Protecció Civil
de la comarca de la Noguera (PAS). Com cada
any, aquesta jornada de
formació s’adreça especialment al voluntariat que
col·labora en tasques de
Protecció Civil.
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Arriba el IV Cicle de Concerts “Música i
Patrimoni” del Monestir de les Avellanes
Un total de sis concerts iniciats el passat 3 de juny i
que continuen aquest cap de setmana amb
Ribatònics i la Coral Vitàlia, els dies 9 i 10 de juny

Monestir Avellanes

Aquest mes de juny arriba
el VI Cicle de Concerts «Música & Patrimoni» del Monestir
de les Avellanes. Un any més
els espais amb valor patrimonial i històric del Monestir de
les Avellanes s’ompliran de
música, realitzant així una
simbiosi cultural i artística
entre història, monument i
música.
El programa d’aquest cicle
musical està format per 6
concerts, d’estils ben diversos
com el cant coral, el rock, la
música tradicional i d’arrel
del Pirineu, la música de
cantautor i la música clàssica.
El 9 de juny serà el torn dels
Ribatònics, acordionistes de
la Ribagorça, seguits el dia 10
de l’estrena de la Coral Vitàlia
formada per veïns de Les
Avellanes i Vilanova de la Sal.

Balaguer va celebrar el Dia Mundial del
Medi Ambient el 5 de juny
El dia 5 de juny es celebrà el Dia Mundial del Medi
ambient amb la Jornada de
cloenda de les activitats del
Refugi de llavors de la Noguera al Pavelló del Molí de
L’esquerrà, ja que les pluges
dels darrers dies i l’augment
del cabal del riu no han
permès fer-ho al Parc de
la Transsegre. El Refugi de
llavors de la Noguera és un
projecte sorgit de la iniciativa del professorat dels
seminaris d’Escoles verdes.

Dia Mundial del Medi Ambient

Jornada d’agroturisme amb el
turisme rural com a motor de
desenvolupament

Jornada d’agroturisme a les Avellanes

La Jornada tècnica
d’agroturisme es va
celebrar el passat dia
10 de maig a les
Avellanes
Les Avellanes, va ser
la seu la de la 8ª Jornada
tècnica d’agroturisme,
sota el títol «El turisme
rural com a motor del
desenvolupament».
La jornada es va
centrat en la importància
dels allotjaments rurals,
actuant aquests com a
agents dinamitzadors
de l’economia de les
zones rurals ha estat el
principal objectiu de la
8ª edició de la Jornada
tècnica d’agroturisme
celebrada el passat 10 de
maig.
La jornada va comptar
amb diferents ponències
d’especialistes del

turisme rural, l’aplicació
del reglament de
la Llei Orgànica de
Pr o t e c c i ó d e D a d e s
(LOPD) en les PIME
turístiques, presentació
dels projectes «Vine al
Pallars. Viu el Jussà», i
«Fem xarxa a la Noguera
Rural».
La cloenda la va
dur a terme el Sr. Oriol
Anson, Director general
de Desenvolupament
Rural del DARP, el Sr.
Fe r r a n d e N o g u e r a ,
Director dels Ser veis
Territorials del DARP
a Lleida, i el Sr. Ramon
Alturo, director dels
Serveis Territorials del
Departament d’Empresa
i Coneixement a Lleida,
i la Il·lma Sra. Lídia
B e r, a l c a l d e s s a d e l
municipi que conformen
les poblacions de Les
Avellanes, Santa Linya,
Tartareu i Vilanova de la
Sal.

C U LT U R A

La Biblioteca Margarida de Montferrat
acull la mostra “La Veu de la Terra”
Aquest divendres, a les
20 h, tindrà lloc a la Biblioteca, la inauguració de la
mostra “La Veu de la Terra.
La Noguera”.
Una iniciativa que té per
objectiu recordar els grans
noms de les lletres de les
nostres comarques. Aquesta exposició, mostra la trajectòria, biografia i bibliografia de divuit autors/es de
la comarca de la Noguera,
que s’han seleccionat entre
una llarga llista d’autors/es
vinculats a aquest territori,
tenint en compte la qualitat,
la singularitat de la seva
obra i el seu arrelament al
seu entorn més proper.

El comissariat de l’exposició ha anat a càrrec d’Eva

Font i l’audiovisual a càrrec
d’Albert Bové.

La Veu de la Terra

Balaguer celebrarà un cop més una
nova donació de sang

Donació de sang a l’ajuntament de Balaguer

Els propers dies 15 i 16
de juny, Balaguer acollirà
una nova jornada per la
Donació de Sang, que organitza el Bang de sang i
teixits.
El divendres la donació
es farà de les sis de la tarda
fins a les deu del vespre.
L’endemà dissabte, de les
deu del mati a les dos del
migdia a la sala d’exposicions de l’Ajuntament. Es fa
una crida a la població per
fer un acte solidari.
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L’Arxiu Comarcal acull
l’exposició “Els nens de la
guerra” fins el 29 de juny
L’arxiu Comarcal de la
Noguera acull del 4 a 29
de juny l’exposició «Els
nens de la guerra» . L’exposició narra la trajectòria
dels gairebé 3.000 nens
i nenes espanyols que,
a primers de l’any 1937,
van ser evacuats a la Unió
Soviètica.
Coincidint amb la
Setmana Internacional
dels Ar xius i els 80
anys de la Guerra Civil,
l’Arxiu porta a Balaguer
l’exposició «Els nens
de la guerra», produïda
per l’Arxiu Nacional de
Catalunya, el Memorial
Democràtic de Catalunya
i l’associació Archivo,
Guerra y Exilio.
L’exposició narra la
trajectòria dels gairebé
3.000 nens i nenes
espanyols que, a primers
de l’any 1937, van ser

Cartes, dibuixos,
escrits biogràfics i
fotografies que
expliquen les
experiències viscudes
evacuats a la Unió
Soviètica per a protegirlos del conflicte bèl·lic de
la Guerra Civil.
Il·lustren la mostra
cartes, dibuixos,
escrits biogràfics i
fotografies, a partir dels
quals s’expliquen les
experiències viscudes per
aquests nens i nenes del
nord d’Espanya, sobre tot,
però també de Barcelona,
València i Madrid, entre
altres procedències.
L’exposició es podrà
visitar de dilluns a
divendres de 8 a 3.

Els nens de la Guerra a l’Arxiu
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LECTURA

La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres
Tal com érem
Autor: Sílvia Tarragona
Gènere: Novel·la

Sandra Fornaguera té
trenta-nou anys, és una
gran periodista, culta,
aficionada a la música i
als llibres, una dona feta
a si mateixa, però està a
punt de ser desnonada
de casa seva. La seva
vida aparentment perfecta s’està enfonsant.
Un dia coneix l’Edmond
a l’aeroport, un agregat
militar de l’ambaixada
francesa a Espanya que
viatja per tot el món, un
home seductor i sofisticat, tot i que no és tan
fantàstic com sembla.
La trobada és casual i la
Sandra pensa que ja no
veurà més aquell home
meravellós. Però la història no ha fet més que
començar i esclatarà en
un cap de setmana únic
a París amb un amor intens, apassionat i intermitent.
Afortunadament,
l’afecte i l’estimació que
va rebre dels seus pares
i la lleialtat dels amics
que sempre han estat
amb ella, la Paula, el
seu marit Jaume i l’Oriol, li donaran les forces
necessàries per enfrontar-se al seu destí i descobrir quin és l’autèntic
amor de la seva vida.

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

Lleida es desperta
amb un crim que només
serà el començament d’un
malson. Enveja? Odi? O
potser algun secret oblidat? Els joiers Boronat
de Lleida guadeixen d’un
renom i d’un prestigi avalats per l’exposició recent
que han organitzat de
peces antigues de gran
valor.
Sorprenentment
un matí apareixen assassinats sense cap motiu
aparent. Anna Grimm,
sergent del Cos dels Mossos d’Esquadra, es trobarà immersa en aquests
crims on present i passat
s’entrellacen essent un
dels casos més complicats de la seua carrera.
En mig de la investigació,
un dels seus agents, el
Pau Caralt, li exposa un
problema greu. La sergent no podrà negar-se a
ajudar-lo perquè pot estar
en joc la vida de criatures
innocents. Dos casos al
mateix temps que exigiran de l’agent Grimm la
màxima dedicació i que
deixi a part els seus propis fantasmes, ja que la
seua germana Clara fa
temps que va desaparèixer sense rastre i sense
que ningú n’hagi pogut
esbrinar les causes.

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

Anna Grimm
Autor: Montse Sanjuan
Gènere: Novel·la intriga

El monstre de l’armari
Autor: Antoine Dole
Gènere: Infantil (+5)

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
Fixació
L’ara persisteix
i diu cançons antigues
apreses dels anys,
que sumen història.

Un amàs d’enyors
compon la partitura
perquè duri
lentament i llarga
enfront del que és efímer.
L’abans coincideix
amb l’ara permanent
on rau la seva rauxa:

Saps per què la meva
habitació està sempre
desendreçada? O per què
tinc tants mitjons desparellats? I qui creus que és
el culpable que els meus
cabells estiguin tan despentinats quan em llevo
al matí? Que em distreu
quan sóc a classe? Que
ens roba els jerseis lletjos
que ens fa la mare??Sí, el
monstre de l’armari existeix! Els pares creuen que
tot són excuses que m’invento, però jo sé on viu i
demostraré que el monstre és qui provoca les entremaliadures.
Antoine Dole (autor) i Bruno Salamone
(il·lustracions) ens expliquen una història amb
molt sentit de l’humor
que barreja la vida quotidiana amb la gran imaginació d’un infant.
Una divertida història
d’un intrèpid nen que posarà tota mena d’excuses
als seus pares per demostrar l’existència del monstre que li ho fa tot malbé.
Una manera de veure
com els nens es poden
espavilar alhora de trobar
excuses i explicacions
pels fets que els demanen
els pares i no volen dir realment la veritat.

Les moltes mans unides
fermament,
per un sol ideal,
per un sol poble.

C U LT U R A

7 colles bastoneres participaran a la
VI Diada Bastonera de Balaguer
Aquest proper dissabte
9 de juny es celebra la VI Diada bastonera de Balaguer,
organitzada per la colla
local, Ball de bastons del
Casal Pere III.
Enguany hi assistiran
a la trobada, la Colla
bastonera del Casal l’Arreu
de Mollerussa, la Colla
bastonera de Gavà, els
Bastoners del Casc Antic
de Barcelona, els Ceballuts
de Sant Feliu de Llobregat,
els Bastoners de Súria i els
Bastoners de Caldes, a més
de la colla local.
La Diada bastonera és
una jornada de trobada i
germanor entre les colles
que comparteixen afinitats,
complicitats i inquietuds, i
demostren el seu treball.

Bastoners de Balaguer

Trobada Bastonera

El ball de bastons hi
convergeix la música, la
dansa i la cultura, per això
transmet una força i un
encant fruit d’unes arrels
culturals.

La diada s’iniciarà a les 11
del matí amb una cercavila
a càrrec de les colles i els
músics acompanyants,
fent ballades a diferents
indrets de la plaça
Mercadal, centre històric
i carrers de l’eixample, tot
coincidint amb el mercat
setmanal. És previst que
l’alcalde Jordi Ignasi Vidal
rebi els bastoners durant
la cercavila, a la mateixa
entrada de l’ajuntament.
Al migdia hi haurà un
dinar popular a l’escola
Àngel Guimerà.
S’acabarà amb una
visita guiada al patrimoni
medieval de la ciutat:
plaça Mercadal, muralles
i església Santa Maria, a
partir de les 16 h.
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Èxit de participació en la Diada
de les Entitats de Balaguer i el
4rt Dinar comunitari
L’Àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal
de la Noguera amb la
Taula d’Entitats de Balaguer del Pla de Desenvolupament Comunitari de
la Noguera, va organitzar
el dissabte 26 de maig la
Diada de les Entitats i el
4t Dinar Comunitari.
L’objectiu d’aquesta
diada és fomentar la cohesió social entre les entitats
per fomentar el treball
comunitari que aquestes
poden arribar a fer ja que
són les que més coneixen
les necessitats del territori.
Durant la Diada es va
poder gaudir de diferents
activitats gràcies a la col·

laboració desinteressada
de les entitats participants: la Batucada Ban
del Pal, que amb la seva
actuació van acompanyar
gent que estava comprant
al mercat fins a la plaça
del Pou; les sevillanes de
la Hermandad Rociera,
les “swing jams” al matí
i durant el dinar de l’associació Swing Noguera;
el taller de Pintacares de
Creu Roja La Noguera, els
jocs tradicionals de l’Esplai Santamaria, el taller
de capgrossos de l’Escola
Ermengol.
La jornada va comptar
amb molts participats i
voluntaris.

Dinar comunitari de la Diada de les Entitats
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Toni Menchón serà l’entrenador del
primer equip per la propera temporada
Jordi Belló continuarà
com a segon, i Enric
Farreny s’incorpora com
a preparador físic del
primer equip
20/05/2018

BALAGUER
VILADECANS
27/05/2018
1BALAGUER
SANTS
BALAGUER

0
0
1
2
0

Toni Menchón va ser
presentat la passada setmana com a nou entrenador
del Balaguer, substituint
a Jordi Belló que continuarà com a segon, Andreu
Martínez com a delegat
i entrenador de porters, i

Toni Menchón

Classificació
Primera Catalana
1. Sant Cristóbal..........71
2. Martinenc.................69
3. Almacelles................63
4. Viladecans................62
5. Sants.........................57
6. Igualada....................53
7. Lleida B.....................53
8. Borges.......................50
9. Andorra.....................49
10. Rapitenca ...............48
11. Balaguer................ 48
12. Vista Alegre............42
13. Sant Ildefons..........40
14. Bellvitge..................34
15. Vilaseca ..................33
16. Alpicat.....................31
17. Valls.........................24
18. Tortosa ...................23

Presentació de l’equip tècnic

s’incorpora a Enric Farreny
com a preparador físic.
Menchón va comentar
que volia “un equip tècnic
de la casa per iniciar un nou
projecte que té com a objectiu quedar el més amunt
possible, i que quan quedin

cinc jornades tinguem opcions de tot i sense renunciar
a res”. En Toni, retorna a la
banqueta del C.F. Balaguer
desprès de 10 anys ja que
des del desembre del 2008
fins al juny del 2009 ja va
dirigir la primera plantilla
del Balaguer a Tercera Divisió, substituint a David
Capdevila.
Toni Menchón que ja
ha parlat amb molts dels
jugadors de la plantilla
actual compta amb la
columna vertebral de
l’equip. El futur tècnic del
primer equip del Balaguer,
assegura que tot i que es
donaran entre cinc i sis
baixes i s’incorporaran cinc
jugadors, reforçant la línia
defensiva, incorporaran
també un mig centre i un

segon punta. De moment
tots els jugadors amb que
ha parlat estan disposats a
continuar, mostrant la seva
confiança i la seva fidelitat
al projecte i al club.
El president de
l’entitat, Antonio Aiguadé
es va mostrar satisfet
per l’acceptació de Toni
Menchón al capdavant del
nou projecte de l’entitat
esportiva.
D’altra banda, el Club
Futbol Balaguer també vol
recuperar l’equip amateur
Balaguer B que jugarà a
quarta catalana i manté
la filiació amb l’Artesa
de Segre de la segona
catalana, de la mateixa
manera que ho ha fet en les
dos darreres temporades
passades.

Golejadors del
C.F. Balaguer
1. Adrià.................. 19
2. Genís................. 10
3. Putxi.................... 7
4. Mikel.................... 4
5. Galcerán.............. 3
6. Joan..................... 2
7. Pau....................... 1
8. Gerard................. 1
9. Carlos.................. 1
10. Víctor................. 1
El Balaguer ha tancat la temporada 20172018 en l’onzena posició de la taula del grup
segon de la Primera
Catalana, tenint com
a màxim realitzador el
davanter Adrià Fernández amb 19 gols essent
el màxim realitzador
del campionat, empatat
amb el davanter Roland
Garros del Martinec.
Genís Soldevila amb 10
gols és el segon màxim
golejador de l’equip de
la capital de la Noguera.

Adrià Fernández

ESPORTS

Els dos equips sèniors del Club Bàsquet
Balaguer acaben en la quarta posició
Durant el mes de maig,
el Club Bàsquet Balaguer
ha organitzat la BWEEK,
una setmana temàtica
del bàsquet

Els equips sèniors del
Club Bàsquet Balaguer,
el Q2 Consultors i el Paviments la Noguera, van
tancar la temporada aquest
passat cap de setmana.
El Q2 Consultors ho va
fer el dissabte visitant la
pista del Sagrada Família de
Barcelona. Les coses no van
anar gaire bé per les noies
del Q2 que van perdre per
58 a 50 i han acabat la temporada amb una meritòria
quarta posició a la classificació de primera catalana,
el primer any de l’ascens.

Basquet masculí

Basquet femení

Pel que fa als nois del
Paviments la Noguera també van acabar la temporada
aquest dissabte rebent al
pavelló poliesportiu al Club
Bàsquet Montblanc. Amb
el factor pista a favor van
aconseguir la victòria per
94 a 85.
Amb aquest victòria en

el darrer partit el Paviments
la Noguera ha acabat quart
a la classificació de tercera
catalana.
D’altra banda, a mitjans
de maig, el club va oferir un portes obertes, per
tots aquells que volguessin
veure els entrenaments,
les dinàmiques i el funcionament i treballs dels
diferents equips.
També el club va celebrar del 21 al 25 de maig,
la “Setmana Temàtica de
Bàsquet, la BWEEK”, que
contemplava diferents partits, concursos, All STAR
o clínics, entre altres activitats. Hi va haver una
jornada de formació per
entrenadors, però oberta a
tothom, que va anar a càrrec
de l’entrenador de bàsquet
de l’equip del Sant Adrià,
Fabián Tellez.
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Aquest cap de setmana del 9 i
10 de juny arriba la 50 edició
de les 24 hores de Bàsquet
El club Bàsquet Balaguer també va organitzar el passat dissabte la
Segona Gran Festa i un
sopar final de temporada. Aquest sopar es va
fer el passat dissabte dia
2 de juny a l’exterior del
Pavelló d’Inpacsa i estava obert a tothom que hi
volgués participar amb
activitats durant la tarda.
En el transcurs del sopar
es va fer un resum de la
temporada i es van entregar diferents premis a
més del sorteig de regals
i música en directe.
Una altra de les activitats programades pel
club són les 24 Hores

Sopar final de temporada

de Bàsquet que aquest
any arriben a la 50a edició, una fita històrica
d’aquest esdeveniment
esportiu i que es disputaran en diferents categories el proper cap de
setmana dels dies 8 i 9
de juny.
El club de bàsquet
de la capital de la Noguera també té previst
un Campus de Bàsquet,
que es farà del 25 al 29
juny i comptarà amb la
participació d’Héctor
Sánchez, entrenador del
Club Bàsquet Caja Badalona, i Marta Montoliu
del Club Bàsquet Cadí La
Seu.
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Els nedadors del Natació Balaguer
aconsegueixen 20 podis a Tàrrega
Els joves esportistes van aconseguir 5 medalles d’or,
9 medalles d’argent i 6 medalles de bronze

Nedadors balaguerins

El CEN Balaguer va
aconseguir 20 podis en el
Trofeu de Tàrrega de natació,
amb la participació de més de
300 nedadors. Les 5 medalles
d’or aconseguides pel Martí
Nosas, Jordi Suñé, Aurembiaix
Pifarré, Laia Palacín i Núria
Pallé.
Les 9 medalles d’argent pel
Joel Farré, Jordi Suñé, Berta
Benseny, Alexandra Papell,
Aitor Morales, Aurembiaix
Pifarré, Àngel López, Núria
Pallé i el relleu de 4x25 lliures
i 6 de bronze per la Arnau
Montpeat, Èlia Santmarin,
Sixela Gràcia, Ares Perera,
Alexandra Papell i els relleus
de 4x 50 lliures benjamí.

Les 24 hores de futbol sala de Balaguer
es celebraran els propers 7 i 8 de juliol
Des de l’organització de
les 24 hores de futbol sala
de Balaguer que se celebraran els propers 7 i 8 de juliol
han decidit modificar els
premis i incloure àrbitres
federats per tal de fer unes
24h de referència.
El primer classificat
s’endurà 1.000 euros de
premi i 200 euros el segon
classificat. Hi haurà trofeu
per al màxim golejador i per
al millor porter. Les inscripcions valen 150 euros.

24 hores de futbol sala de 2107

Presentació de les activitats
de l’Estiuesport 2018 pels
mesos d’estiu

Presentació de les activitats EstiuEsport 2018

El triaesport, el Camp
base, l’in&out, el cota
zero, temps afegit i l’Art
Estiu, seran el gran repertori d’activitats que
ompliran totes les vacances escolars, des del
25 de juny fins al 7 de
setembre.
Les inscripcions es
van iniciar el passat 1 de
juny, i es poden fer des de
la regidoria d’esports, administració de la piscina
coberta o a l’IMPIC, per
l’Art Estiu i les estades
infantils; i com sempre
a la web de l’Ajuntament;
tanmateix el termini de
les inscripcions no es
tancarà fins a cobrir totes
les places.
També destacar-hi
com a novetat el gran
ventall d’activitats que

s’han presentat obertes a
la població de Balaguer,
i en les que es buscar el
referent, no només lúdic
de l’activitat física, sinó
al de conscienciar a la
població de la dinàmica i l’hàbit constant de
l’activitat física com un
element quotidià i diari.
Així doncs els dilluns
es continuarà amb les
caminades populars, els
dimarts amb el zumba
a la plaça del morter de
l’estació de busos, els dimecres amb l’stretching
i el fitness de manteniment a les piscines del
poliesportiu i els dijous
amb l’Aquagym a les
piscines del secà.; totes
elles gratuïtes, pensades
per oferir-les a gent de
totes les edats.

ESPORTS
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El Balaguer Villart Logístic es proclama
campió de Catalunya per equips
Les jugadores Gemma Lladonosa i Vinyet Solans,
juvenils de primer anys van donar la sorpresa amb
tres bronzes, un en dobles i dos en individuals

Balaguer Cudós Consultors

Després de la victòria a
la prova per equips aconseguida pel Balaguer Villart
Logístic el dissabte, van
continuar les victòries del
CTT Balaguer al Campionat
de Catalunya Absolut de
Tennis de Taula celebrat a
Calella el passat diumenge
27 de maig, proclamant-se
Campiones de Catalunya
Absolut per equips.
En aquesta ocasió van
ser les juvenils de primer
any, Gemma Lladonosa
i Vinyet Solans, les que
van donar la sorpresa
aconseguint tres bronzes,
un en la prova de dobles i
els altres dos a la individual.
Les jugadores del
CT T Balaguer, Gemma
Lladonosa i Vinyet Solans
van aconseguir passar de

Balaguer Villart Logístic

grup a la prova individual
com a segones i a la ronda de
quarts de final es van desfer
de Mireia Peretó i Aina
Mogas, respectivament,
número 1 i 2 del torneig. Ho
van fer per idèntic resultat
de 3-2.
A les semifinals van
caure Lladonosa davant
la que es proclamaria
campiona, Alba Fernández,

del CTT Calella, i Lídia Rico,
del CTT Ripollet.
La propera cita que té
el tennis taula, tant del
Balaguer Villart Logístic
com del Balaguer Cudós
Consultors serà a finals
d’aquest mes de juny, quan
els dos equips participaran
als Campionats d’Espanya
a Antequera a la província
de Màlaga.

18 >>

ESPORTS

La ciutat de Balaguer acollirà un nou
programa Jova del 16 al 27 de juliol
L’ajuntament des de
la Regidoria de Joventut
posa en marxa un any més
el projecte JoVa, joves i
valors, que del 16 al 27 de

juliol dóna l’oportunitat a
joves entre 14 a 17 anys de
col·laborar amb la ciutat.
Jova és un projecte de
la regidoria de Joventut de

Participants del projecte JoVa Balaguer de l’any passat

l’ajuntament de Balaguer
i l’Oficina Jove de la
Noguera, consistent en
oferir la possibilitat als joves
del municipi de realitzar
una activitat de voluntariat
durant l’estiu al servei del
poble.
El projecte va néixer
a nivell de comarca fa 7
anys, i cada any són
diversos els municipis
que s’hi sumen, per tal
que els joves voluntaris
interessats puguin fer
serveis de voluntariat en
funció dels que disposa
el municipi, ja sigui casal
d’estiu, brigada municipal,
tasques socials…

Sortida de fi de curs de l’Escola d’adults
al Monestir de Santes creus
L’Escola d’Adults de Balaguer va realitzar el passat
divendres, el viatge de final
de curs efectuant una visita
cultural al Monestir de Santes
Creus. Els professors del Camp
d’Aprenentatge dels Monestirs
del Cister van preparar una
sèrie d’activitats d’història i arquitectura que van aconseguir
fer una visita molt amena.
La jornada va comptar
amb activitats de matí i tarda
que els va servir per aprendre
una mica més sobre la vida als
monestirs i el Cister.

Participants a la sortida

Esportistes de Balaguer i
comarca, participen a la dura
prova del Soplao a Cantàbria

Participants als 10.000 del Soplau

Els 10.000 del Soplao és una prova esportiva amb diferents
modalitats, que per la
seva extrema dificultat,
ja es coneix com l’infern
càntabre. Amb seu a
Cabezón de la Sal (Cantàbria), enguany va tenir
lloc els dies 18 i 19 de
maig.
En la modalitat de 10
km a mar obert, l’atleta
Lluís Pijuan, va quedar en
5a posició de la general.
En la modalitat BTT
Or de 167 km amb 4.680
metres de desnivell
positiu, van participar
Lluís Albert Vilaginés
(Pedala.cat), amb un
temps de 10:29:47, Pere
Banda (Pedala. cat), amb
un temps de 09:27:44
i 180 de la general, i
Mariano Ortiz (Berria

Mesbike) amb un temps
de 08:43:14 i quedant
175è de la general.
En la modalitat
combinada de 48 km
cursa a peu de muntanya
amb 2.417 metres de
desnivell postitiu i 67 km
de Btt amb 2.239 metres
de desnivell positiu, van
participar els atletes
Ramon May i Josep
Miquel Salvadó (Pedala.
cat) amb un temps de
10:45:41 i quedant 25è de
la general.
Pe r ú l t i m , e n l a
modalitat marató de 48
km de cursa a peu de
muntanya amb 2.417
metres de desnivell
postiu, l’atleta Sisco
Salvadó (Runners
Balaguer) va fer un temps
de 09:27:44 quedant 370
de la general.

La família d’ÀNGELS BATALLA VILIMELIS
us volem agrair les mostres d’afecte rebudes
i que ens hagueu acompanyat en aquests
moments tant difícils que ens ha tocat viure.
Ens queda el consol de veure que era una
persona molt estimada per tot aquell que
havia tingut la sort de conèixer-la.
Sempre estarà amb nosaltres.
D.E.P. Àngels.

OPINIÓ
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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.

Episodis Nacionals

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

En els dies que darrerament ens ha tocat viure,
podríem dir anys, la inseguretat en el proper demà
és quasi total. Qualsevol
petit imprevist té capacitat
per fer canviar moltes coses, i fer-se sentir amb força en les nostres vides. Un
cas Gürtel mai haguéssim
pensat que pogués fer caure al govern del Sr. Rajoy, i
sí, ha estat la gota que ha
fet vessar el vas i ha hagut
d’anar-se’n de la Moncloa.
Aquesta gent del PP, no
han estat diferents a tots
els altres, que quan han
tingut ocasió de ficar les

mans a les mamelles del
poder, n’han fet cent i una
davant del diner fàcil i corrupte. Això sí, els ha diferenciat el volum i la serietat
en la feina, quasi protocol·
lària de corbata i camisa
blanca. Ara davant de tot
el passat, escrivia en un
passat llunyà, que havíem
tingut sort de que fossim
tan primaris. Tan segurs de
si mateixos. En una paraula, tan “burros” confiant en
la seva impunitat. Ha estat
tot un plec d’alegries de
veure’ls enxampats i fer-los
baixar del gran esgraó de
dignitat i orgull que lluïen

Pedrooooooo!!!

Joan V. Sampedro Cortés
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ja t’ho vaig anunciar,
Mariano: va ser en aquestes mateixes pàgines del
GROC que et deia que si
no començaves a espavilar,
a moure’t, a netejar el teu
Partit de la banda d’indesitjables que t’envolten, arribaries a la situació que t’hi
trobes ara mateix, despenjat del Govern d’Espanya
i amb el Partit Popular fet
“unos zorros” iniciant una
travessia del desert que
s’anuncia llarga i difícil.
La sentència de la Gurtel ha estat demolidora tota

vegada que declara com a
fet provat l’existència de la
“caixa B” del Partit Popular. I espera’t que n’hi haurà d’altres de sentències
condemnatòries del Partit
Popular. M Rajoy, com sempre, ha trigat a reaccionar i
quan ho ha volgut fer ja era
massa tard perquè Pedro
Sánchez, que ha demostrat
tenir molts bons reflexes i
un coratge admirable, ja tenia dipositada en el Registre del Congrés de Diputats
la moció de censura. Rajoy
podia dimitir i d’aquesta

a tot hora.
Tenim amb pell propera (a la nostra terra), que
llargs mandats porten en
sí mateixos la llavor de la
corrupció. I si poguéssim
ser sincers, d’aquestes llavoretes tots en tenim a la
butxaca, poques o moltes.
Malgrat tot penso que
el Sr. Rajoy, no passarà a la
història com un mal governant, però sí que va heretar
un partit corromput fins al
moll de l’os del Sr. Aznar.
El món empresarial li reconeix haver tret d’Espanya
de la crisis més forta en desenes d’anys, agravada per
un mentider compulsiu. Ha
gestionat bé el final d’ETA.
No hem d’oblidar que amb
el cap de l’oposició, Alfredo Pérez Rubalcaba, va

gestionar l’abdicació del
Rei Joan Carles a favor del
seu fill, en uns moments
que la corona estava seriosament amenaçada. I darrerament ha fet front del
desafiament independentista català sense caure en
les provocacions d’uns, ni
en les invitacions d’altres
per a que fes un cop d’autoritat. No cal dir res del
seu equip econòmic que
ha donat crèdit a Espanya
davant del món. Amb tants
èxits, ell ha hagut de sortir
per la porta petita, això sí,
amb maneres d’home educat.
I estic segur que en la
intimitat de casa seva, procurant oblidar el 0,25 cts.
de pujada de les pensions,
les violències de gènere i

l’empobriment general i
l’enriquiment d’una minoria (la de sempre), podrà
destapar una bona botella
de cava, i dir a la seva discreta senyora: “Ara sí que
puc respirar”. Dient això
un home que ha sabut fer
el “Don Tancredo” durant
tan temps, serà un missatge clar de la soledat en que
es troba el que governa. Sigui del color que sigui.
Que Déu i el dimoni els
beneeixi, els uns pel que
han pispat i els altres per la
maledicció que els espera,
si tots plegats no canvien
una mica.

manera aturava la moció
de censura, donant-se a si
mateix un cert termini (uns
mesos) per convocar eleccions generals, preparar
a un candidat del PP no
tacat per la corrupció, que
n’hi ha, i possiblement salvar els mobles i governar
en coalició. No ha volgut
fer aquest darrer servei al
Partit que, un dia o altre,
pot ser no llunyà, li exigirà
que rendeixi comptes.
L’accés a la presidència del Govern per part de
Pedro Sánchez és tan legítima com ho puguin ser
unes eleccions generals.
Ha sabut guanyar-se el suport del Congrés que li ha
donat la majoria absoluta;

per tant, agradi o no, màxim respecte pel nou President del Govern d’Espanya
que, si fa tal com ha dit, i
no tenim per què pensar
altra cosa, començarà per
negociar amb el nou Govern de Catalunya la normalització de les relacions,
hores d’ara trencades.
Ara toca treballar, tots
plegats, parlar, parlar, parlar i, quan ja no puguem
més, tornar a parlar. Això
sembla que és el que promet el flamant nou President del Govern d’Espanya,
que sap que amb la minoria tan exigua de diputats
que té, no n’hi queda d’altra. Té les mans lligades
per la seva minoria i el res-

pecte obligat als Pressupostos Generals de l’Estat,
ja aprovats però, amb intel·
ligència i voluntat, sempre
queda marge. El Govern de
la Generalitat ja és tal perquè avui dia 1 de juny ja ha
sortit publicat al B.O.E. Seria bo per a tots que a partir
d’ara no es deixi la política
en les mans exclusives de
jutges i tribunals; que amb
el respecte degut a les lleis,
l’Estatut i la Constitució
Catalunya sigui governada
per un govern que governi
per a tots, en lloc de fer-ho
contra la meitat de Catalunya com ha succeït des de
2015.

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

------------------------------------------
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La Plaça del Mercadal va acollir una
nova Trobada de Puntaires
Un esmorzar de germanor, una demostració de punta
de coixí i el sorteig de regals, actes principals

Trobada de puntaires

El passat diumenge es
celebrà la 15a edició de la
Trobada de Puntaires Ciutat
de Balaguer.
La cita va començar
a les 10 del matí amb la
Concentració de totes les
puntaires a la plaça del
Mercadal i la Salutació i
benvinguda per part de
Jordi Ignasi Vidal, alcalde de
Balaguer. A 2/4 d’11 del mati
es va fer un esmorzar popular
per a tots els participants i
en acabar demostració de
puntes al coixí i labors de
boixet per part de totes les
puntaires. Un sorteig de
regals i l’acomiadament com
a fi de festa.

El poeta Miquel Trilla ha estat inclòs al
passeig de la poesia de les Franqueses
El poeta Balaguerí Miquel Trilla ha estat inclòs en
el Passeig de la Poesia del
Parc de Santa Maria de les
Franqueses.
Aquest passeig
fou inaugurat el passat
diumenge 13 de maig amb
presència de les autoritats,
en el marc de l’Aplec de Les
Franqueses, durant el qual
també s’inaugurà l’espai
«Mantinguem Viva la nostra
llengua», amb una tria de
poesies d’autors de renom.

Miquel Trilla al Passeig de la Poesia

La Fundació Marguerida de
Montferrato presenta
l’exposició “Nostalgia”

Nostalgia

La Fundació Marguerida de Montferrato
presenta l’exposició de
Carlos Rosales, “Nostalgia”, que estarà oberta
des del 25 de maig fins
al proper 18 d’agost.
“Nostalgia” de Carlos Rosales no tracta
de l’enyorança i la tristesa que contemplen la
pèrdua d’aquells plers
que ens van fer feliços
en un altre temps, si
no d’aquest sentiment
d’acceptació i posterior felicitat de pertànyer
al continu i imparable
transcurs del temps i a la
natural mutació del que
compon i conforma el
món; és a dir, de tot allò
que configura la realitat
de les nostres vides, realitat en la qual -utilitzant

una metàfora del mateix
Carlos Rosales- naufraguem, i ho fem tant en
la totalitat del temps (el
passat, el present i el
futur), com en la materialitat de la memòria o
en la immaterialitat de
l’oblit.
Però aquesta exposició també parla del desfer i el fer, de la construcció de tot allò que ens
conforma a partir d’altres
estructures, enderrocades o bastides, sobre les
que recomponem
les nostres vides contínuament.
Els suports que utilitza en aquesta exposició són, indistintament,
el dibuix, la pintura, la
fotografia, el vídeo, la
instal·lació o la paraula.
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La festa de Sant Joan del 23 de juny
presenta importants novetats
Una de les principals novetats serà la “petardada
popular” on s’ensenyarà a tirar i manipular els
petards als més joves per part dels Diables

Diables de Balaguer

El pròxim dissabte 23 de
juny, la ciutat de Balaguer
celebrarà un any més la revetlla de Sant Joan, aquest
any organitzada per l’àrea de
joventut de l’ajuntament de
Balaguer.
Amb la voluntat de que
tota la població de la ciutat
pugui gaudir de la revetlla,
s’han organitzat diferents
activitats per franges d’edats.
Pe r l a t a r d a , a m b
l’arribada de la Flama del
Canigó, es realitzarà pels
infants un correfoc infantil, i
a continuació un espectacle
d’animació «Tabasco que
rasco» de la cia Rovell d’Ou.
Entre altres novetats
d’aquest any, trobarem una
«petardada popular» on els
infants i joves, acompanyats
d’un responsable major
d’edat, podran aprendre a

Presentació de Sant Joan 2018

tirar i manipular petards
amb seguretat, a càrrec
d els D ia b l es « B ès t i es
Feréstegues» de Balaguer
Per la nit, es realitzarà un
espectacle familiar de carrer,
«Volatines de foc», a la plaça
del Mercadal que sorprendrà
amb el seu salt d’anell de
foc, increïbles efectes visuals
creats amb foc real i molt
més!
Un cop acabat

l’espectacle, una rua de foc
i llum sense pirotècnica,
ens traslladarà a la plaça
del Morter on s’encendrà la
foguera i es donarà inici al
concert de música en directe
amb el grup de versions
«Pelukass» i discomòbil.
Degut al creixement
del riu, alguns actes que es
volien realitzar al parc de la
Transsegre s’ubicaran a la
plaça del Morter.

22 >>

BREUS

Anuncis breus classificats
TREBALL

----------------------------------CAMBRERA. Es necessita cambrera de
dijous a diumenge.
Vermuteria a Balaguer. Obrirem en breu.
Experiència en el sector. Raó: 973450800
Maria Laia.
----------------------------------SEÑORA de 54 años,
se ofrece para hacer
trabajos de limpieza o
para cuidar gente mayor. Con experiencia.
En Balaguer. Razón:
620664644 (Montse).
----------------------------------PROFESSORA nativa
dóna classes particulars d’anglès. Es fan
classes de conversa,
en grups organitzats
o bé en classes particulars. Demana informació sobre horaris, sense cap compromís. Raó telèfon:
650422582.
-----------------------------------

REPASSOS de llengua anglesa (Primària, ESO i Batxillerat).
Raó: 698383277.
----------------------------------BERONI INFORMÀTICA busca personal pel
seu departament de
programació. Requisits a complir: Grau
Enginyeria Informàtica o Grau Mitjà/Superior d’Aplicacions
Informàtiques. També
cal tenir coneixements
de: .NET MVC c# i/o
PHP+WordPress. Enviar currículum a: david@beroni.com
----------------------------------ES NECESSITA repartidor per la Revista
Groc (revista quinzenal
que es reparteix durant
dos dies, dos cops al
mes). Importantíssim
conèixer bé Balaguer i
tenir carnet de conduir.
Presentar-se a les nostres oficines.
------------------------------------

VARIS

-----------------------------------ARTDEFENIX, persones de confiança i de
casa. Buidem pisos,
trasters, magatzems...
No llencis res, recollim
tot allò que no facis
ser vir. També comprem antiguitats. Raó:
649232923.
-----------------------------------

IMMOBLES

-----------------------------------VENTA XALET unifamiliar a 6 minuts de
Balaguer. Parcel·la urbanitzada amb tots
els serveis. Situació
excel·lent. Amb bones
vistes. Raó: 679212459.
----------------------------------VENTA/LLOGUER de
pàrkings tancats al c/
Jaume Balmes, 11 de
Balaguer. Raó telèfons
informació: 629715431629310479.
------------------------------------

ES LLOGA apartament
a Camarasa, amb 2
habitacions. Lloguer
de magatzem al c/
Sant Pere Màrtir (Balaguer) i també lloguer
de pàrquing de línia al
c/ Noguera Pallaresa
(Balaguer). Informació
telèfons: 973447752639920281.
-----------------------------------ES LLOGA apartament
a la Pineda (Salou),
costat platja, amb vistes al mar i Port Aventura. Pàrking tancat,
piscina, a/a, rentavaixelles. Tots els extres.
Lloguer per setmanes i quinzenes. Raó:
639330429.
-----------------------------------PARCEL·LA EN VENDA a Térmens. Possibilitat de fer dos habitatges. Façana a dos
carrers. Bon preu. Raó
telèfon d’informació:
973450555.
-----------------------------------

M I A M I P L AT J A , 2
hab., ascensor. A 100
metres de la platja.
Juny 300€/setmana.
Juliol i Agost 375 €/setmana. Contacte Laia:
675856512.
----------------------------------GRAN OPORTUNITAT: tres cases unides a la Pl. Major de
Vilanova de la Sal,
total 350 m2. Ideal per
a Turisme Rural. A reformar íntegrament.
Raó: 639772265.
-----------------------------------ALQUILO dos apartamentos en Salou
y Cambrils. A pocos
metros de la playa. Mínimo 7 noches. Entre
6 y 7 personas. Razón:
603035238-609369537.
----------------------------------LLOGUER local comercial, 32 m2, c/ Girona. Aigua, llum, porta d’alumini i vidre i també
reixa. Raó: 973450555.
------------------------------------
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Farmàcies

Telèfons útils
ÀGER
AJUNTAMENT
973 455 004
-------------------------------------------------------------------------ALGERRI
AJUNTAMENT
973 426 013
-------------------------------------------------------------------------BALAGUER
AJUNTAMENT
973 445 200
IMPIC
973 446 606
URGÈNCIES
112
MOSSOS D’ESQUADRA
973 457 700
GUÀRDIA URBANA
973 450 000
CÀRITAS BALAGUER
973 443 320
CONSELL COMARCAL
973 448 933
BOMBERS
973 445 080
CAP II
973 446 028 / 973 447 714
CAP II, DEMANAR VISITES
902 111 444
I.N.SEGURETAT SOCIAL
973 450 408
A MEDICS
973 447 513
CENT. MÈDIC RECONEIX.
973 448 113
CREU ROJA
973 445 795
RENFE
012
ALSINA GRAELLS
902 422 242
TAXIS PÚBLICS
973 445 022
CORREUS
973 445 826
JUTJAT N.1, 2 i 3
973 679 020
JUTJAT DE GUÀRDIA
973 679 032
REGISTRE CIVIL
973 679 031
SALA DE PROCURADORS
973 451 177
DESPATX PARROQUIAL
973 445 342
ESGLÉSIA EVANG. PENT.
973 446 457
FUNERÀRIA SANT JOSEP
973 445 786
629 447 113 - 629 377 476 - 973 390 862
CASAL GENT GRAN
973 446 259
-------------------------------------------------------------------------BELLCAIRE D’URGELL
AJUNTAMENT
973 586 005
-------------------------------------------------------------------------CAMARASA
AJUNTAMENT
973 420 009
-------------------------------------------------------------------------CASTELLÓ DE FARFANYA
AJUNTAMENT
973 428 007
-------------------------------------------------------------------------CUBELLS
AJUNTAMENT
973 459 005
--------------------------------------------------------------------------

GERB
AJUNTAMENT
973 446 099
-------------------------------------------------------------------------LA RÀPITA
TELÈFON PÚBLIC
973 445 018
-------------------------------------------------------------------------LA SENTIU
AJUNTAMENT
973 424 005
CASA DEL METGE
973 424 058
-------------------------------------------------------------------------LES AVELLANES
AJUNTAMENT
973 454 004
-------------------------------------------------------------------------MENÀRGUENS
AJUNTAMENT
973 180 205
-------------------------------------------------------------------------MONTGAI
AJUNTAMENT
973 430 005
METGE
973 430 107
-------------------------------------------------------------------------OS DE BALAGUER
AJUNTAMENT
973 438 004
CONSULTORI MÈDIC
973 438 003
RESIDÈNCIA
973 438 169
-------------------------------------------------------------------------SANT LLORENÇ
TELÈFON PÚBLIC
973 420 003
-------------------------------------------------------------------------SANTA LINYA
TELÈFON PÚBLIC
973 454 002
-------------------------------------------------------------------------TARTAREU
TELÈFON PÚBLIC
973 454 003
-------------------------------------------------------------------------TÉRMENS
AJUNTAMENT
973 180 010 / 973 180 041
CASA DEL METGE
973 180 213
-------------------------------------------------------------------------VALLFOGONA DE BALAGUER
AJUNTAMENT
973 432 008
CASA DEL METGE
973 432 055
-------------------------------------------------------------------------VILANOVA DE LA SAL
TELÈFON PÚBLIC
973 454 019
--------------------------------------------------------------------------

ÀGER
F. JOSA

973455286

------------------------------------------------------------------ALGERRI
GÁLLEGO-REÑÉ

973426189

------------------------------------------------------------------BALAGUER
F. ALDAVÓ- P. Estació, 10

973450214

F. DOLSET- Sant Lluís, 6

973445384

F. MARCH- S. Jaume, 2

973445280

F. SALA- Pl. Mercadal, 38

973445087

------------------------------------------------------------------BELLCAIRE D’URGELL
BRUFAU TUDELA, J.I.

973586466

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

973420200

------------------------------------------------------------------CASTELLÓ DE FARFANYA
PÉREZ TORRES, ROSA M.

973428070

------------------------------------------------------------------LA SENTIU DE SIÓ
MONTSERRAT MIRATS

973424151

------------------------------------------------------------------RÚBIES PRAT, NÚRIA

605010097

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

ARRIBADES
LLEIDA
07.24
08.41
08.44
10.34
11.41
12.34
14.33
14.34
16.48
16.49
17.03
18.24
18.34
20.29
20.33
21.03
22.09
22.28
22.55

BALAGUER
05.52 (4)
08.15 (1)
11.15 (2)
15.31 (7)
17.31 (8)
17.56 (3)
19.51 (6)

LA POBLA
07.00
09.22
12.22
16.38
18.38
19.03
20.58

(1) Tots els dies.
(2) Tots els dies excepte dissabtes.
(3) De dilluns a dijous feiners.
(4) De dilluns a divendres feiners.

SORTIDES
LLEIDA
05.25 (4)
06.20 (1)
07.47 (1)
09.05 (1)
10.47 (2)
11.10 (7)
13.30 (1)
15.05 (7)
15.30 (2)
17.05 (5)
17.30 (4)
19.05 (5)
19.25 (4)
21.05 (7)
21.30 (2)

ARRIBADES
BALAGUER
05.52
06.47
08.25
09.32
11.20
11.37
13.32
15.32
15.32
17.32
17.57
19.32
19.52
21.32
21.56

LA POBLA
07.08 (4)
10.08 (2)
13.00 (7)
15.15 (8)
15.30 (4)
19.00 (5)
19.30 (3)
21.22 (6)

BALAGUER
08.15
11.15
14.07
16.22
16.37
20.07
20.37
22.29

(5) Dissabtes, diumenges i festius.
(6) Només circula divendres feiners.
(7) Només circula els dissabtes.
(8) Només circula diumenges i festius.

** Els horaris de trens canvien constantment. Aconsellem confirmar horaris al
web www.fgc.cat .Horaris de trens actualitzats el 16/03/18.

MONTGAI
EVA CAMPIÑEZ

973430358

------------------------------------------------------------------OS DE BALAGUER
RÚBIES PRAT, NÚRIA

973438136

------------------------------------------------------------------VALLFOGONA DE BALAGUER
973432151

Farmàcies de torn de Balaguer
De les 8 de la tarda del 31 de maig
a les 8 de la tarda del 7 de juny
MARCH
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 7 de juny
a les 8 de la tarda del 14 de juny
ALDAVÓ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 14 de juny
a les 8 de la tarda del 21 de juny
DOLSET

ES LLOGA
Local comercial de 32 m2,
situat al c/ Girona de Balaguer.
Equipat amb aigua, llum, porta d’alumini
i vidre i també reixa.
Raó: 973450555.

DEMANI’NS
PRESSUPOST

SORTIDES
BALAGUER
06.58 (1)
08.15 (4)
08.18 (5)
10.08 (1)
11.15 (2)
12.08 (7)
14.07 (7)
14.08 (2)
16.22 (8)
16.23 (7)
16.37 (4)
17.58 (5)
18.08 (4)
20.03 (4)
20.07 (5)
20.37 (3)
21.43 (7)
22.02 (2)
22.29 (6)

LES AVELLANES

AIGUABELLA ALENTA, G.

Comunitats | Pàrquings | Oficines
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

Horari de trens

Horari d’autobusos
SORT.
DESTINACIÓ
06.10
BARCELONA
07.55
“
19.55
“
20.25
“
06.10
TÀRREGA
06.50
“
07.50
“
12.00
“
14.00
“
19.30
“
06.30
LLEIDA
07.15
“
07.40
“
07.45
“
07.48
“
07.55
“
08.00
“
09.10
“
09.15
”
09.53
”
10.45
“
10.50
“
12.00
“
13.10
“
14.55
“
15.15
“
15.18
“
15.23
“
17.30
“
17.53
“
18.00
“
19.15
“
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
dl. a ds.
diari
dg.
dl. a ds.
dl. a db.
dl. a db.
dl. a dv.
dl. a db.
dl. a db.
dl. a db.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a db.
dl. a db.
dl. a db.
dm./dc./dv.
dl./dj./dv.
dl. a db.
dl. a dv.
dissabtes
diumenges
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv. + dg.
diumenge
dissabte
dl. a dv.
diari
diari
ds. mercat
dl., dm., dj., dv.
divendres
diari
dl. a dv.
divendres
diari
dl. a dv.

SORT.
14.20
19.10
20.40
13.17
19.17
06.30
07.20
14.00
14.20
14.25
19.10
20.40
08.25
12.45
14.45
SORT.
07.00
08.00
08.05
08.45
08.50
09.10
09.15
10.00
10.05
11.10
11.15
12.30
12.35
13.00
13.40
13.45
14.10
14.15
15.00
16.00
16.15
18.30
18.35
20.00
20.05
20.15
20.20

DESTINACIÓ
CALENDARI
ESTERRI D’ÀNEU
dl. a dv.
“
dissabte
“
dl. a dv.+dg.
AGRAMUNT
dl. a ds.
“
dl. a dv.
ÀGER
dl. a dv.
“
dissabte
“
dissabte
“
dl. a dv.
“
dl. a dv.
“
dissabte
“
dl. a dv. + dg
ALMENAR
dl. a dv. feiners
“
dissabtes
“
dl. a dv. feiners
LLEIDA-BALAGUER CALENDARI
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
diari
diari
de dilluns a dissabte
de dilluns a dissabte
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a dissabte
de dilluns a dissabte
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
divendres
diari
de dilluns a dissabte
de dilluns a dissabte
de dilluns a divendres + diumenge
de dilluns a divendres + diumenge
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres

** Els horaris de bus canvien constantment. Aconsellem confirmar els horaris al
webs: www.alsa.es . Actualitzat el 20/02/2018.
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