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 Els mesos d’estiu són especialment fructífers pels 
organitzadors d’activitats culturals, sobretot amb 
l’al·licient de fer-ho a l’aire lliure o a la fresca. Cinema, 
espectacles i especialment activitats musicals omplen 
els carrers i places de les nostres poblacions. Les 
més petites aprofiten la programació de la seva Festa 
Major per incloure aquestes activitats culturals, que 
difícilment poden organitzar durant la resta de l’any, o 
bé per manca de recursos econòmics, o bé per manca 
d’infraestructures.
 Balaguer no s’escapa d’aquestes tendències, i ve-
iem com aquest estiu retorna amb una programació, 
especialment musical per a tots els gustos. Si el cap de 
setmana passat, els més joves gaudien de la festa de la 
Transsegre, els més grans o poden fer aquest dissabte 
amb la Trobada d’acordionistes a la Plaça Comtes d’Urgell 
o ho poden fer amb el cicle dels Juliols Música i Poesia a 
les Franqueses, amb el cicle de cada dijous al parc de la 
Transsegre sota el títol «Amb la gespa al cul», per posar 
alguns exemples.
 En els darrers anys s’han anat perdent algunes de les 
populars revetlles de barris, que s’han anat suplint amb 
aquestes actuacions organitzades des de l’Ajuntament.
 Paral·lelament a les actuacions musicals, també cal 
afegir-hi actuacions culturals i lúdiques com les nits de 
monòlegs, els cursos de sardanes, el Grand Prix per a 
joves, la jornada esportiva del 26 de juliol o el dinar de 
colles que s’organitza aquest any per primer cop.
 Un entramat d’activitats a Balaguer que sumats a les 
Festes majors dels pobles de la comarca de la Noguera,  
fan que els mesos d’estiu siguin molt més refrescants i 
plens d’activitats per a tots els gustos, per passar un estiu 
d’allò més distret i divertit i sobretot amb distraccions 
que la majoria són gratuïtes.

Nits d’estiu



4 >> B A L A G U E R

La Transsegre arriba a la trentena
edició amb vora tres mil tripulants

 Uns 2.800 mariners han 
navegat aquest cap de set-
mana per les aigües del 
Segre amb motiu de la 
Transsegre, una festa que 
enguany ha celebrat la 30a 
edició. Damunt de les bar-
ques o artefactes manual-
ment construïts han arribat, 
aquest diumenge al matí, a 
port, al Parc de la Transse-
gre de Balaguer, després 
de dos intensos dies de 

navegació en els quals han 
hagut de fer front a innu-
merables guerres d’aigua 
i altres escomeses per part 
de les naus ‘enemigues’, 
a banda de l’esgotament 
produït per dues llargues 
nits de festa. 
 Després d’aquest dur 
combat, l’organització, 
L’Admiral’s Cup Lights, ha 
decidit que les barques 
més originals han estat, en 

Transsegre 2014

primer lloc, ‘La Romana’, se-
guida per la ‘La Marinera’, i, 
en tercer lloc, per ‘La dama 
negra’ i ‘Racó Ibèric’. Les 
més ràpides, han estat ‘Ma-
ria’, ‘Trujan’, la Barca 48 i la 
Barca 98. Els guanyadors 
s’enduen viatges, botelles 
de vi i cava, samarretes i 
bambes. 
 La festa aquàtica comp-
ta amb un bon nombre de 
fidels, tant de Balaguer com 
d’altres indrets de Catalu-
nya, però també incorpora 
navegants estrangers, com 
és el cas d’un grup d’estudi-
ants de Malàisia, Tailàndia i 
Japó establerts a Barcelona 
o una barca de tripulants 
danesos. 
 A banda dels navegants, 
aquesta és una festa de 
ciutat, en la qual, segons 
l’organització, hi ha partici-
pat més de 10.000 persones, 
fent una valoració molt posi-
tiva perquè és una festa que 
dóna a conèixer la ciutat.

30ena edició de la Transsegre

 M i g u e l  G a l i n d o 
Vilches, amb un temps 
de 8 minuts i 5 segons 
i 4 palletes d’or, va ser 
el  guanyador,  en la 
categoria d’adults, del 1r 
Concurs de buscadors 
d’Or de Balaguer, mentre 
que Mauro Verdugo 
Estrada, amb 15 minuts i 1 
palleta d’or, es va imposar 
en la categoria infantil. El 
concurs es va celebrar el 
passat diumenge al Parc 
de la Transsegre i en 
total hi van participar una 
quinzena de persones.
 Els concursants van 
fer una primera ronda, en 
la qual disposaven d’un 
màxim de 15 minuts per 
trobar les partícules d’or 
que el jurat havia barrejat 
en una bossa de sorra. Els 
quatre millors, és a dir, 
els que van aconseguir 
trobar més or amb menys 
temps, van passar a la 
final, que va guanyar 
Miguel Galindo, mentre 
que la sotscampiona 

Miguel Galindo i Mauro
Verdugo guanyadors del
Concurs de buscadors d’Or

Participants al Concurs de buscadors d’or

El concurs es va
celebrar el passat 
diumenge 6 de juliol 
al parc de la
Transsegre

va ser Astrid Baudach 
amb un temps de 11,3 
minuts i 4 palletes. Com 
a recompensa, es van 
endur les partícules 
d’or i un trofeu en forma 
d’àbac.
 Tot i que en l’entorn 
més proper no hi ha 
massa tradició d’aquest 
t ipus de concursos, 
a  n i v e l l  e s t a t a l  i 
internacional aquestes 
competicions compten 
amb una bona massa 
de seguidors, per la qual 
cosa, des del Centre 
d’Interpretació de l’Or 
del Segre, es considera 
una bona activitat per 
introduir el públic en la 
recerca esportiva de l’or. 
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Acord entre l’Ajuntament i l’Estel pel 
finançament de despeses de l’entitat

 Després que el ple 
municipal donés el vistiplau al 
conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Balaguer i 
L’Associació L’Estel, l’alcalde 
de Balaguer, Josep Maria 
Roigé, i el president de 
l’entitat, Carles Profitós, han 
rubricat  l’acord pel qual  
l’Ajuntament assumeix les 
despeses corresponents a 
energia elèctrica, telèfon i 
gasoil del Centre d’Educació 
Especial de L’Estel, ubicat 
al carrer Jacint Verdaguer, 
mentre que col·laborarà, amb 
una aportació de 4.000 euros, 
en el finançament de l’aigua, 
energia elèctrica i telèfon del 
Taller del Barrinou.Escola Estel de Balaguer

Homenatge als tres mestres que es
jubilen després de 40 anys de docència
 L’alcalde de Balaguer, 
Josep Maria Roigé, i el 
regidor d’Ensenyament, 
Miquel Aige, van rebre els 
tres mestres de Balaguer 
que es jubilen aquest curs: 
Roser Vilaprinó, de l’escola 
Àngel Guimerà; Josep 
Mercè, de l’Escola Pia, i 
Salvador Jordana, de La 
Noguera.
 L’ A j u n t a m e n t ,  e n 
agra ïment  a  la  tasca 
realitzada, tots s’han dedicat 
a l’ensenyament gairebé 
40 anys, els va fer entrega 
d’una placa.
 Durant l’acte, Roigé va 
donar les gràcies, als do-
cents, destacant que fan una 
feina cabdal per a la societat 
i que sovint no reben el reco-

Han signat un acord i l’Ajuntament es farà càrrec de 
les despeses del centre escolar i del taller

Homenatge als professors que es jubilen

neixement que es mereixen.
 Per la seva banda, Aige 
va destacar la llarga trajec-
tòria i bagatge d’aquests 
mestres, que han hagut 
de fer front a importants 

 L’A juntament  de 
Balaguer ha esgotat tots 
els pisos disponibles a 
la borsa de mediació per 
al lloguer social. Aquest 
servei municipal posa 
en contacte propietaris 
de pisos amb llogaters, 
que, a canvi d’un lloguer 
inferior al del preu de 
mercat ,  garanteix a 
la propietat seguretat 
jurídica, tramitació del 
contracte i el cobrament 
del lloguer.
 Actualment, hi ha 47 

Balaguer busca pisos de
lloguer social a l’haver
exhaurit les existències

Ajuntament de Balaguer

Actualment hi ha 47 
pisos en lloguer
tramitats per
l’Ajuntament i hi ha 
molta demanda

pisos en lloguer tramitats 
per mitjà d’aquest servei.
 A  c a u s a  d e  l a 
demanda que segueix 
registrant  la  borsa, 
l’Ajuntament fa una crida 
als propietaris de pisos 
buits per tal els lloguin 
mit jançant la  borsa 
d’habitatge municipal.
 Al respecte, l’alcalde, 
Josep Maria Roigé, ha 
indicat que es donen al 
propietari les màximes 
garanties, a banda de 
disposar d’assegurances, 
c o m  l ’ a v a l l o g u e r 
(per  fe r  f ront  a  un 
eventual impagament) 
o  una mult i r isc,  un 
tècnic municipal fa el 
seguiment de l’habitatge, 
fa de mitjancer entre les 
dues parts i s’ocupa de la 
tramitació del contracte.

canvis; adaptant-se a nous 
sistemes educatius, les no-
ves tecnologies i l’acolli-
ment d’alumnes nouvinguts 
al llarg d’aquets quaranta 
anys.
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Els alumnes més petits de l’Escola Pia 
de Balaguer visiten el parc de Bombers

 El passat dia 10 de juny 
els nens i nenes de la llar 
d’infants de l’escola Pia de 
Balaguer van visitar el parc 
de bombers de la ciutat.
 Els infants de l’Escola 
Pia van experimentar amb 
la indumentària i eines que 
els bombers utilitzen en la 
seva tasca diària. 
 Es van posar el casc, 
van pujar al camió, van 
simular apagar un foc amb 
la mànega d’aigua… 
 Va ser un matí diferent 
i els més petits de l’escola 
s’ho van passar d’allò més 
bé amb l’experiència al parc 
de Bombers de la capital de 
la Noguera.Alumnes de l’Escola Pia al parc de bombers

L’Escola d’Adults visita el barri del Born 
en la sortida de final de curs
 Els alumnes i professors 
del Centre de Formació 
d’Adults de Balaguer van 
fer la sortida de final de curs 
al barri barceloní del Born. 
L’antic Mercat del Born va 
servir de marc de referència 
per poder veure les restes 
de les antigues edificacions 
del segle XVIII que van 
ser enderrocades per a 
la construcció de l’edifici 
militar de la Ciutadella. 
Posteriorment, la visita 
per altres zones del barri 
va servir per recuperar la 
història de la ciutat amb 
un transport imaginari de 
segles endarrere. Després 
de dinar al mateix barri, van 
gaudir d’una visita lliure 

Els petits van experimentar amb les eines i la
indumentària dels bombers de Balaguer

Participants a la sortida

 L’alumnat de tercer 
de primària de l’escola 
Vedruna Balaguer s’ha 
iniciat, aquest final de 
curs, en el pilotatge 
dels materials didàctics 
elaborats en el marc del 
grup de treball «Aigua, 
pedra, blat» endegat 
aquest curs 2013-14 des 
del Centre de Recursos 
Pedagògics. Aquests 

Inici del pilotatge del nou 
estudi de l’entorn, amb els 
alumnes del Vedruna

Alumnes de Vedruna

recursos pretenen ser 
una eina útil per a l’estudi, 
descoberta i treball de 
l’entorn natural, social i 
cultural més proper.
 El grup de treball 
«Aigua, pedra, blat» 
neix amb la finalitat 
de crear  cultura de 
canvi metodològic a 
l’aula, desenvolupant 
activitats didàctiques 
d e  c a i r e  v i v e n c i a l , 
lúdic i atractiu per a 
l’alumnat. Els materials 
estan pensats a partir 
d’itineraris educatius 
que prenen com a centre 
d’interès Balaguer i el 
seu patrimoni.

que va servir per veure 
els comerços típics de la 
zona i l’Església de Santa 
Maria del Mar. El centre ha 
gestionat aquest curs unes 

300 matrícules d’alumnes 
inscrits en els cursos de 
competències bàsiques 
(alfabetització o neolectors), 
informàtica i llengua.

El grup de treball
“Aigua, pedra, blat” 
neix amb la finalitat 
de crear cultura de 
canvi metodològic
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L’Hostal Nou celebra la seva Festa
major d’estiu del 25 al 27 de juliol

Cobla Lo Castell de Bellpuig

Actuació divendres nit del grup 7deRock

Grups musicals,
actuacions infantils i 
actes gastronòmics
configuren la Festa
major de l’Hostal Nou

 L’Hostal Nou celebra la 
seva Festa Major del 25 al 
27 de juliol. Els actes festius 
començaran el divendres 
25 de juliol a la nit amb el 
concert del Grup 7drock i la 
Disco mòbil 7D Deejay’s.
 El dissabte 26 de juliol 
continuarà la festa amb la 
instal·lació d’un gran parc 
infantil i l’actuació del grup 

d’animació infantil Gil i 
els Ratataplam amb l’obra 
“Vaixell de paper” i una 

gran xocolatada amb coca 
per als més petits.
 Al vespre el sopar popu-
lar i l’actuació del quartet 
Texas.
 El Diumenge 27 de juliol 
acabarà la Festa Major amb 
una ballada de sardanes a 
càrrec de la Cobla Lo Castell 
de Bellpuig. A la tarda-nit hi 
haurà una gran llangonissa-
da popular i ball fi de festa 
a partir de les 8 de la tarda, 
amenitzat pel grup musical 
Cocktail. Els actes es faran 
a la Plaça Sant Joan i seran 
gratuïts menys el sopar i la 
llangonissada.

Programa d’Actes Hostal Nou

DIVENDRES dia 25
00.00 Grup de versions amb 7drock.
03.00 Disco mòbil amb 7D Deejay’s.

DISSABTE dia 26
16.00 Parc infantil terrestre (fins a les 19.00 h).
19.00 Companyia Infantil Gil i els Rataplam amb  
 l’obra “Vaixell de paper”. Durant la tarda  
 per la quitxalla berenar de coca amb
 xocolata.
21.30 Sopar popular a la plaça Sant Joan
 (concretar al 609833388).
00.00 Ball amb el quartet Texas.

DIUMENGE dia 27
12.00 Ballada de sardanes amb la Cobla Lo
 Castell de Bellpuig.
 A la tarda/nit llangonissada popular.
20.00 Ball de nit amb el trio Cocktail.
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La Ràpita inaugura les Festes Majors 
de la Noguera del 17 al 20 de juliol

L’Orquestra Venus actuarà a la Ràpita el dissabte

 La Ràpita inicia les Fes-
tes Major d’estiu, el dijous 17 
de juliol a partir de les 22,30h 
amb la projecció d’una pel-
lícula.
 La festa continua el di-
vendres amb el sopar de 
germanor al poliesportiu 
municipal, i tot seguit actua-
rà l’humorista Ramon, i una 
sessió de ball amb el grup 
Café Latino, i en finalitzar hi 
haurà l’actuació de «Thirte-

en July».
 El dissabte 19 s’instal-
larà un parc d’inflables 
aquàtics Aiguaparc amb 
aigua i jocs per a tota la 
mainada. A la tarda es farà la 
festa de l’escuma i ball llarg 
amb l’orquestra Venus. A la 
matinada es seguirà amb la 
discomòbil «Band Disc».
 Els actes de la festa ma-
jor finalitzaran el diumenge 
20 amb la ballada de gegants 

a la Plaça Santa Margarida, 
seguida de la celebració de 
la Missa de Festa major amb 
l’acompanyament de la Co-
ral Vallfogonina, a les 12 del 
migdia i en sortir de missa hi 
haurà el Repic de Campanes 
en honor a la patrona i una 
ballada de sardanes amb la 
Cobla Ciutat de Cervera. A 
la tarda animació infantil i 
ball fi de festa amb Montse 
& Joe Transfer.

Programa d’Actes La Ràpita

DIJOUS dia 17
22.30 Projecció d’una pel·lícula. 

DIVENDRES dia 18
21.30 Sopar de germanor al poliesportiu municipal.
23.00 Actuació de l’humorista Ramon.
00.00 Ball amb el grup Café Latino. En acabar,  
 actuació del grup Thirteen July.

DISSABTE dia 19
17.00 Parc amb inflables aquàtics “Aiguapark”.
19.00 Festa de l’escuma.
00.00 Ball llarg amb l’orquestra Venus.
03.00 Discomòbil Band Disc.

DIUMENGE dia 20
11.30 Ball de gegants a la plaça Santa Margarida.
 A la tarda/nit llangonissada popular.
12.00 Solemne missa de festa major en honor a  
 Santa Margarida, oficiada per Joan Enric  
 Vives, Bisbe d’Urgell, acompanyada
 de la Coral Vallfogonina.
12.45 Repic de campanes en honor a la patrona i  
 vermut popular a la Plaça Santa Margarida.
12.50 Ball de sardanes amb la cobla Ciutat de  
 Cervera.
18.00 Animació infantil a la Plaça Santa Margarida.
19.00 Ball llarg fi de festa amb Montse & Joe  
 Transfer.
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Gerb celebra la seva Festa major de 
Sant Salvador del 1 al 6 d’agost

 De l’1 al 6 d’agost, Gerb 
celebrarà la seva Festa major 
dedicada al seu patró,  Sant 
Salvador.
 El divendres 1 d’agost 
comença la Festa amb la Nit 
Jove des de les 12 fins a les 6 
de la matinada amb la Disco 
Xtrem i el Dj Xavi Alfaro, 
organitzada per l’Associació 
de Jovent de Gerb.
 Els actes continuaran 
el dissabte a partir de les 6 
de la tarda, amb la Festa de 
l’Escuma a la plaça Major 
pels més petits. Al camp de 

futbol, a partir de les 12 de la 
nit l’actuació de Café Latino, 
Buhos i The Covers band, 
seran els encarregats de fer 
disfrutar al públic.
 El diumenge s’instal·larà 
un gran parc aquàtic a les 
piscines tot el dia. A partir de 
dos quarts de dos de la tarda, 
Vermut de Festa Major acom-
panyat pel grup de gegants 
i grallers de Gerb. El ball del 
diumenge correrà a càrrec 
del grup Montse&Joe a partir 
de les 20 hores al camp de 
futbol, i a les 9 del vespre, 

l’Escala en Hi-Fi organitzat 
pels joves de Gerb.
 El dilluns 4 d’agost, hi 
haurà la Caminada Popular 
al Poble Vell de Gerb que 
està organitzada per l’Asso-
ciació de Dones de Gerb.
 El dimarts 5 d’agost al 
camp de futbol, arriba el con-
curs de truites organitzat per 
l’Associació de dones i una 
sessió de cinema a la fresca.
 Mentre que el dimecres, 
6 d’agost, dia de Sant Salva-
dor, es farà la Missa en honor 
al patró. A la nit, el Sopar de 
germanor, seguit del ball fi 
de festa amenitzat pel trio 
Jalaysa i un gran Castell de 
Focs clourà amb tots els ac-
tes de la festa major de Gerb.

Buhos a la Festa major de Gerb

Comencem l’agost amb les festes de Sant Salvador a 
Gerb, amb sis dies d’actes variats

Programa d’Actes de Gerb

DIVENDRES dia 1
00.00 Nit del Jovent amb Disco Xtrem (fins a les  
 06.00 h de la matinada).
01.30 Dj Xavi Alfaro.

DISSABTE dia 2
18.00 Festa de l’escuma a la plaça Major.
00.00 Ball amb Café Latino al camp de futbol.
02.00 Concert amb el grup Buhos.
04.30 The Covers Band.

DIUMENGE dia 3
12.00 Parc aquàtic a les piscines (fins a les 14 h).
13.30 Vermut de Festa Major acompanyat pel  
 grup de gegants i grallers de Gerb.
16.00 Parc aquàtic a les piscines (fins a les 19 h).
20.00 Ball llarg al camp de futbol amb Montse &  
 Joe.
21.00 Escala en-hifi, organitzat pel jovent de Gerb.

DILLUNS dia 4
19.30 Caminada popular al poble Vell, organitzat  
 per l’Associació de dones de Gerb.

DIMARTS dia 5
20.30 Concurs de truites al camp de futbol,
 organitzat per l’Associació de dones de Gerb.
21.30 Cinema a la fresca.

DIMECRES dia 6
12.00 Missa en honor al Patró Sant Salvador.
21.30 Sopar de germanor i a continuació, ball
 amenitzat pel trio Jalaysa. Final
 de fi de festa amb un castell de focs.

L’Ajuntament de Gerb
convida a tothom a gaudir

de les Festes de Sant Salvador

FESTA MAJOR 
DE GERB

els dies 1, 2, 3, 4, 5 i 6 d’agost
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 L’Associació dels 
Aspres del Montsec, 
ha organitzat una sèrie 
d’activitats culturals 
durant el mes de juliol.
 E l s  a c t e s  v a n 
començar el 5 de juliol 
amb una jornada de 
portes obertes al Monestir 
de  Santa  Mar ia  de 
Bellpuig de les Avellanes. 
El passat dissabte dia 12, 
hi va haver una jornada 
de portes obertes amb 
visita guiada al centre 
de Dinamització de 
Tartareu, una mostra de 
paleontologia amb restes 
de dinosaures i fòssils de 
la zona del Montsec amb 
vitrines i panells.
 El proper dissabte 
19 de juliol, es farà una 
visita guiada al poble de 
les Avellanes, amb una 

degustació a la Botiga 
el Rebost del Montsec. 
Sortida de la plaça del 
Planell, visita de l’església 
i passeig pels diferents 
carrers explicant les 
anècdotes més rellevants 
de la història del poble. 
 L e s  a c t i v i t a t s 
finalitzaran el 26 de 
juliol amb una visita a 
les trinxeres de la guerra 
civil a Gerb amb cotxes 
des de la plaça de Gerb 
i un desplaçament de 10 
minuts a peu.

L’associació dels Aspres del 
Montsec presenta el seu
programa d’actes de l’estiu

La primera visita es va fer al Monestir de les Avellanes

El proper dissabte
visitaran el poble de 
les Avellanes i faran 
una degustació al
Rebost del Montsec

L’Ampa de l’escola de Gerb organitza un 
casal d’estiu per als petits i joves del poble

 Gran èxit de participació 
al casal d’estiu i estades 
esportives de Gerb. Més de 
mig centenars de nens i 
nenes van participar aquest 
mes de juliol al casal d’estiu i a 
les estades esportives que va 
organitzar l’AMPA de l’escola 
de Gerb. Les estades es van 
repartir en diferents nivells 
per poder donar cabuda al 
màxim de participants. Així 
hi havia el casal d’estiu on 
hi havia els més petits a 
partir dels tres anys i amb 
activitats manuals, musicals 
i de descoberta. I les estades 
esportives amb dos nivells 
diferents per als participants 
més grans.Participants a les estades de Gerb

L’Esplai de la Gent Gran de Vallfogona 
fa una visita cultural per la comarca

El casal d’estiu ha tingut una bona assistència de 
participants, amb diferents grups per edats

Foto de grup dels participants a la sortida

 L’Esplai de la Gent Gran 
de Vallfogona va fer, el passat 
4 de juliol, una sortida cultu-
ral per la comarca, fent una vi-
sita guiada als Horts Pàmies 
per conèixer les propietats de 
les plantes comestibles i me-
dicinals. Després van visitar 
el Monestir de Santa Maria 
de les Franqueses. Van dinar 
a un Restaurant a la Sentiu de 
Sió  i a la tarda van visitar els 
Cellers del Sió on els van fer 
una amplia explicació sobre 
la cultura del Vi.
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Les Avellanes organitza diverses sortides 
nocturnes als diferents pobles del municipi

 El dimarts 8 de juliol una 
trentena de persones de Les 
Avellanes van participar 
en la primera caminada 
nocturna organitzada pel 
Patronat de Sant Roc que 
els va portar al poble de 
Vilanova de la Sal. 
 Durant tots els dimarts 
al vespre del mes de juliol 
s ’aniran fent  diverses 
caminades a la resta dels 
pobles del municipi de Les 
Avellanes i Santa Linya.
 La sortida és a les 9 del 
vespre des de la Plaça Major 
de Les Avellanes i tothom 
qui hi vulgui participar 
hi serà benvingut, no cal 
prèvia inscripcióParticipants a la sortida nocturna

Vilanova de la Sal celebra la seva Festa 
Major del 25 al 27 de juliol
 Vi lanova de la  Sal 
celebra la seva Festa major 
del 25 al 27 de juliol.
 El 25 començarà amb 
un sopar de germanor i una 
cantada d’havaneres i una 
sessió de ball a càrrec del 
grup De Gala.
 Disabte a les 4 de la tarda 
amb el Concurs de Botifarra 
mentre que les sessions de 
ball de tarda i nit estaran 
amenitzades pel grup La 
banda Puig i acabarà la 
festa l’actuació del grup de 
versions 7DRock.
 La festa continuarà el 
diumenge amb la celebració 
de la Missa a partir de les 12 
del migdia, seguida de la 

El passat dimarts es va fer la sortida des de les
Avellanes fins a Vilanova de la Sal

La Banda Puig

exhibició de balls i danses.
 A la tarda, una exhibició 
d’objectes antics i una 
actuació infantil amb el 

pallasso Didí, donaran pas 
al ball de tarda i nit fi de 
festa amb el grup musical 
Jalaysa.

Programa d’Actes de
Vilanova de la Sal

DIVENDRES dia 25
22.00 Sopar de germanor.
00.30 Havaneres i ball de nit a càrrec del grup Gala.

DISSABTE dia 26
16.00 Tradicional concurs de botifarra.
20.30 Ball de tarda.
00.30 Ball de nit a càrrec de la Banda Puig i a  
 continuació amb el grup 7drock.

DIUMENGE dia 27
12.00 Missa solemne.
13.00 Exhibició de balls i danses.
18.00 Exposició d’objectes antics (fins a les 20 h).
18.00 Animació infantil a càrrec del pallasso Didí.
20.00 Ball de tarda i nit amb el duet Jalayssa.
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Comença el cicle de concerts “Música 
sota les estrelles” al COU del Montsec

 El municipi de Mont-
gai ha acollit en la pri-
mera quinzena de juliol 
un camp de treball per 
recuperar antics senders 
i camins de pas del nu-
cli de Butsènit d’Urgell, 
amb l’objectiu de recupe-
rar la memòria històrica 

i treure’n un benefici tu-
rístic en l’àmbit rural.
 El camp de treball 
està organitzat per la 
Direcció General de Jo-
ventut del Departament 
de Benestar Social i Fa-
mília i està gestionat per 
l’Ajuntament de Montgai.

Montgai recupera antics
senders i camins de pas

Participants al camp de treball

Cicle de música sota les estrelles al COU

 Comença el cicle de con-
certs Música sota les Estrelles 
al Parc Astronòmic Montsec, 
per cinquè any consecutiu. 
Espectacles que combinen 

la música en directe amb les 
imatges que genera en directe 
el planetari de l’Ull del Mont-
sec, completant la visita amb 
l’observació del cel nocturn.

Comença el proper 2 d’agost 
i durarà fins al desembre, 
fent un concert cada mes, 
començant el cicle amb “Ru-
tes pel Firmament”, a càrrec 
de Xavier Pié i MACC, pre-
sentant nou disc. El segon 
concert, el 27/09 amb el títol 
“Del Montsec als cometes”, 
amb el quartet de flauta Bric-
cialdi. El 18/10 en el marc del 
I Festival de l’Astronomia del 
Montsec, tornarà el jazz amb 
Xavier Monge Quartet i “Un 
Univers de Música”. El 22/11 
la, Música barroca a càrrec 
d’Alexandre Rosanes amb el 
concert “Quan Galileu i New-
ton canviaven el món”. El cicle 
es clourà el 6/12 amb el grup 
barceloní Palfium, amb “Se-
guint el ritme de l’Univers”, 
aportant nous tipus de música 
en aquest cicle.
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Algerri celebra la segona edició de la 
Fira del cereal i de l’artesania

Un moment de la fira de l’any passat

 El 19 i 20 de juliol Algerri 
vol reivindicar-se com un 
espai de fira multisectorial.
 La Fira ofereix un espai 
firal que s’estén per tot el 
casc urbà, on el visitant 
descobrirà des del dissabte 
19 de juliol a partir de les 
18h, fins el diumenge 20 
de juliol a les 20h un seguit 
d’activitats ben variades i 
adaptades a tots els públics. 
Destaquem el bateig dels 
C a p g r o s s o s  d ’ A l g e r r i 
acompanyats amb la música 
de la Rondalla d’Algerri, 
el Sopar de Proximitat 
elaborat pel Restaurant 
Casa Mercè de Fontdepou, 
la 1a Trobada de Puntaires 
d’Algerri, la Sega i el Batre 
amb els «Mossos i Carreters 
d’Albelda», i la xerrada-
cloenda de Josep Pàmies.

El racó del poeta
Miquel Trilla
---------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter
Transsegre 30
El poble xipolleja, amunt i avall,
amb barca o sense barca, tan se val,
pel riu o per la llera, amunt i avall,
amb gent de tota raça, tan se val,
pel nostre riu el Segre, amunt i avall,
la festa és la que mana, tan se val,
amb l’aigua tèbia o freda, amunt i avall,
els és igual com baixa, tan se val,
la manxa i la galleda, amunt i avall,
i la roba amarada, tan se val,
avui és la gran festa, amunt i avall,
veniu a celebrar-la, per molts anys,
que som a la trentena, amunt i avall,
us sentireu a casa, fa trenta anys,
de la nostra Transsegre, per molts anys,
us fem un lloc a l’aigua, amunt i avall,
Balaguer i la Noguera, per molts anys,
fa trenta anys, fa trenta anys, fa trenta anys.

 A més, la Fira comptarà 
amb espais ‘exposició 
permanent, destacant el 
mercat de productes de 
proximitat, l’exposició de 

patchwork, les exposicions 
d’eines tradicionals de 
costura, d’oficis tradicionals, 
motos clàssiques i  de 
barberia.
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La Colla Gegantera ofereix un taller de 
Fanalets per Sant Jaume

 El proper 23 de juliol 
la Colla Gegantera de 
Balaguer farà un taller de 
fanalets al carrer d’Avall, 
on tots els nens que vulguin 
podran fabricar el seu propi 
fanalet.
 El taller és de places 
limitades. Els nens que ho 
desitgin s’hi han d’apuntar, 
durant els dies previs, i 
abans del 20 de juliol, en 
els establiments següents: 
Esports Castillo i Ferreteria 
Armengol.
 El preu de la inscripció 
al taller és d’1 euro. Aquesta 
activitat està organitzada 
per l’Associació de Veïns 
del Centre Històric.Festa de Sant Jaume

22 joves participen al taller arqueològic 
“Cota Zero” al Castell Formós

Organitzat per l’Associació de Veïns del Centre
Històric es farà el proper 23 al carrer d’Avall

Participants al Cota Zero

 Un total de 22 joves apre-
nents d’arqueòlegs participen 
a l’edició d’enguany del Cota 
Zero, excavant al Castell For-
mós de Balaguer.
 Els joves, a partir de 12 
anys, dirigits pels tècnics del 
Museu de la Noguera treba-
llen de dilluns a divendres 
netejant i excavant la zona 
del palau andalusí. La jornada 
comença a les 8 del matí fins 
a les 12, i després van a la pis-
cina, a refrescar-se després 
d’haver treballat al sol.

 Aquest diumenge 
20 de juliol continua el 
Cicle de Musica i Poesia 
amb el Quartet Brossa 
amb “Músiques de l’ho-
locaust”, a partir de les 
20,30 hores al Monestir 
cistercenc de Santa Ma-
ria de les Franqueses.
 Al llarg de la Se-

gona Guerra Mundial, 
algunes persones rela-
cionades amb el règim 
nazi realitzaven enregis-
traments de les cançons 
populars cantades per 
les seves víctimes per 
tal de no extingir, amb 
la seva mort, les seves 
tradicions.

Continua el cicle Música i Poesia 
amb “Músiques de l’holocaust”

Quartet Brossa a Santa Maria de les Franqueses
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 F i n a l m e n t  e l 
Balaguer Villart Logístic 
s’ha inscrit per jugar la 
temporada vinent a la 
European Table Tennis 
Union Cup (ETTU Cup) 
després que, d’una banda, 
l’Ajuntament de Balaguer, 
tot i no garantir res, els ha 
promès ajuda i, de l’altra, 
l’equip ha aconseguit 
algun nou patrocinador 
per aquesta temporada 
que contribuirà al seu 
finançament. D’aquesta 
manera l’equip balaguerí 

El Club Tennis Taula Villart 
Logístic jugarà la European 
Table Tennis Union Cup

Club Tennis Taula Balaguer

TENNIS TAULA>> 
L’Ajuntament promet 
ajudar i donen per 
acabada la campanya 
de micromecenatge

El Club Futbol Balaguer renova a la 
majoria de jugadors del primer equip

 La Junta Gestora del 
Club Futbol Balaguer ha 
renovat a la majoria dels 
jugadors de la primera 
plantilla, com son Joan 
Martínez, Isaac Solanes, 
Yerai Darias, Raul Carrasco, 
Andreu Martínez, Alfred 
Peguero, Victor Darias, 
J o r d i  J o r d a n a ,  Pa u 
Solanes, Ferran Rius, Albert 
Monforte, Jordi Martinez 
i Iban Parra. Pugen del 
juvenil Ignasi Solanes i 
Miquel Del Aguila.
 La pretemporada del 
primer equip començarà el 
proper dimecres 23 de juliol 
sota les ordres de Joan 
Roca i Andreu Martínez.Joan, Yerai i Issac

FUTBOL>> La nova junta Gestora ha iniciat les 
renovacions dels jugadors

iniciarà la temporada 
vinent aquesta nova 
aventura europea, després 
d’una brillant temporada 
esportiva en que ha 
aconseguit ser sotscampió 
de la Superdivisió, medalla 
de plata al Campionat 
de Catalunya, i medalla 
de bronze al Campionat 
d’Espanya.
 P a r a l · l e l a m e n t 
el Club Tennis Taula 
B a l a g u e r  d ó n a  p e r 
acabada la campanya 
de  micromecenatge 
«Balaguer s’ho mereix» 
a través de les guardioles 
instal·lades en diferents 
comerços de la ciutat 
als que el Club vol agraïr 
la seva col·laboració 
desinteressada, i als que 
considerarà a partir d’ara 
com «amics per sempre».

Bona participació de Joan Eroles al
triatló de Vitoria-Gasteiz
TRIATLÓ>> El passat 3 
de juliol va tenir lloc el triatló 
de Vitoria-Gasteiz, que es 
disputa en les modalitats de 
mitja i llarga distància. La 
llarga distància (Ironman), 
que consta de 3.800 m de 
natació, 180 km amb bicicleta 
i 42,2 km de carrera a peu, 
debutava Joan Eroles, triatleta 
de Preixens, que va finalitzar 
la prova amb un temps total 
de 13 h 52‘ i 55’’, efectuant 
un meritori sector de natació 
amb un temps d’1 h i 21’. Joan Eroles a l’esquerra de la foto
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 El passat diumenge 
dia 6 de juliol va tenir 
lloc la cloenda del IV 
Campus Robert Martínez 
a Garós, Naut Aran, on han 
participat 57 nens i nois de 
tota la geografia catalana. 
 L’acte va finalitzar 
amb el lliurament del 
dos  guardonats  en 

anar a Anglaterra, a les 
isntal·lacions esportives 
de l’Everton CF a entrenar 
i conviure amb els equips 
de la seva categoria. Els 
guanyadors són: Jordi Baró 
i Tarragona, d’Artesa de 
Segre, i Eduard Alba i Pares, 
de Lleida, ambdós de 12 
anys.

Finalitza el Campus Robert 
Martínez de Naut Aran

Guanyadors del campus amb el cos tècnic

Els equips del F.C. Barcelona s’imposen al 
Torneig de Futbol Sala d’Àger-Balaguer-Os

Equips guanyadors

 El Futbol Club Barcelona 
en les categories aleví i in-
fantil va ser el guanyador del 
III Torneig Internacional de 
Futbol Sala Àger-Balaguer-
Os que es va disputar  a 
finals de juny i principis de 
juliol a les tres localitats de 
la Noguera. La final es va 
celebrar dissabte 5 al polies-
portiu de Balaguer i va servir 
per acomiadar la dotzena 
d’equips participants.
 El Futbol Club Barcelona 
es va imposar, en la catego-
ria aleví, al CFS Esparregue-
ra i, en infantil, al Futsal Ma-
taró, en dos enfrontaments 
en la qual els jugadors ho 
van donar tot fins a l’últim 
minut. L’organització valora 
molt positivament la impli-
cació i les ganes de tots els 
equips en el funcionament 
de la competició.

FUTBOL SALA>> El torneig celebrat a les tres
localitats de la comarca de la Noguera, va celebrar 
les finals al Pavelló poliesportiu de Balaguer
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El 6 de juliol deu 
t r i a t l e t e s  d e l  C . E . 
Pedala.cat  van disputar 
un dels triatlons més 
prestigiosos del món, 
l’Ironman de Frankfurt 
que ha estat  també 
campionat d’Europa amb 
distància Ironman. 

La cursa es composa 
de tres segments, el 
primer la natació amb 
3.800 m, posteriorment 
s’agafa la bicicleta per 
a pedalar durant 180 
km en un circuit a dos 
voltes entre Frankfurt i 

Friedberg,  i ja per últim 
es va córrer una marató 
fent quatre voltes de 10,5 
km pel centre de la ciutat 
de Frankfurt acabant just 
davant de la catedral de 
la ciutat.

Els integrants de 
l’equip han estat Ricard 
Viola, Ramón Fargues, 
Pasqual Gambín, Pere 
Pérez, Alfredo Gracia, 
Miquel Mateu, Josep 
Perelló, Dario Xabier 
P é r e z ,  L l u i s  A l b e r t 
Vilaginés i el Ramón May.

C a l  d e s t a c a r  l a 
molt bona actuació de 
tots els membres del 
club, especialment els 
dos triatletes que han 
aconseguit baixar de 
les deu hores, en Ricard 
Viola amb 9h52’ i en Lluís 
Albert Vilaginés amb 
9h59’.

Bon paper dels deu
triatletes balaguerins a la 
Ironman de Frankfurt

Ricard Viola i Lluís 
Albert Vilaginés van 
aconseguir baixar de 
les 10 hores de temps 
total a la Ironman

El ciclista Crisitan Mencia ha participat 
a la prova internacional Bira Vasca
C I C L I S M E > >  E l 
balaguerí Christian Mencia 
ha participat del dia 10 
al 13 de Juliol a la volta 
internacional al País Basc 
anomenada Bira Vasca. 
El balaguerí Christian ha 
anat cedit amb un equip 
de Vitoria/Alava, gràcies 
a les bones curses que ha 
fet al País Basc. Ha estat 
cridat per aquest equip per 
intentar fer una bona volta 
i anar com un dels caps de 
files de l’equip. Cristian Mencia

Onze piscines de la comarca estan
incloses al “carnet interpiscines”

 P e r  t e r c e r  a n y 
c o n s e c u t i u ,  d i v e r s o s 
municipis de la comarca 
de la Noguera participen 
a l  p r o j e c t e  « C a r n e t 
interpiscines», impulsat per 
l’Oficina Jove de la Noguera, 
a través del qual els seus 
veïns poden adquirir un 
carnet de temporada que 
els permet accedir a onze 
piscines municipals de la 
comarca, per 40 euros.
 Les piscines amb que 
es pot gaudir del carnet són 
les de Bellcaire, Bellmunt, 
Butsènit, Montgai, Penelles, 
Les Ventoses, la Sentiu, 
T é r m e n s ,  Va l l f o g o n a , 
Menàrguens i Torrelameu.

Els usuaris del carnet poden anar a qualsevol de les 
11 piscines dels diferents municipis noguerencs

Triatletes del Pedala.cat
Piscines de Vallfogona
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Lluitem junts pel progrés de
Balaguer
Josep Ma Castells Benabarre
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Si ens passegem una 
mica per Balaguer a part 
de notar-hi olor a consul-
ta pel dret a decidir tam-
bé hi podem comprovar 
el bon estat dels carrers, 
voreres, façanes del Mer-
cadal i nombroses actua-
cions fetes pel nou equip 
de govern de CiU que es-
gota la legislatura.
 En aquest aspecte 
crec que cal donar con-
tinuïtat als plans d’ocu-

pació engegats. També 
s’han d’acabar les obres 
en marxa dels serveis sa-
nitaris del CAP i el CAR 
(Centre d’Alta Resolució 
de Salut), i també el nou 
Hospital Jaume d’Urgell 
que estarà ubicat a la 
zona de l’antiga Inpacsa, 
els nous jutjats i altres 
equipaments municipals 
en què les obres s’han 
aturat aquests darrers 
anys per falta de pressu-

post. 
 No sabem res encara 
de com està el tema de 
la peatonalització de la 
Plaça del Mercadal que 
representa una decisió 
força important per la 
revitalització del nostre 
centre històric . 
 Ara el que toca és 
adaptar-nos als nous 
temps. Modernitzar la 
ciutat i innovar. Estic se-
gur que la posada en mar-
xa del nou CEEI (Centre 
d’Empreses Innovadores) 
per part de l'Ajuntament 
de Balaguer suposarà la 
posada en marxa de pro-
jectes empresarials inno-
vadors molt interessants.

“Camarades”?
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 He de notificar-vos 
que en els darrers dies, 
he encertat dos vaticinis 
a nivell de tota Europa. El 
primer la votació que va 
escenificar que a Brusel-
les les coses es fan d’una 
forma diferent. Conser-
vadors PPE i socialistes, 
junt a lliberals, han votat 
per a què Martin Schulz, 
socialdemocràta alemany 
continuï al càrrec. D’aquí 
a pocs dies potser veurem 
com voten juntets per a 
que el Sr. Jean Claude 
Juncker pugui obtenir la 
presidència de la Comis-
sió Europea, aquest és 
del PP europeu. Els 409 
vots a favor, pot ser que 
es repeteixin.
 La segona és que Pa-

blo Iglesias els va fotre 
un sermó, del tot menys 
evangèlic, amb les pa-
raules i frases fetes que 
a Espanya li ha donat un 
saborós resultat, va par-
lar de “l’autoritarisme 
financer”, “de segrest de 
la democràcia”, de  “la 
casta” que s’ha de treure 
del poder. Va tan adelerat 
aquest noi que va reco-
nèixer que el seu objectiu 
era convertir la Eurocam-
bra en epicentre d’un so-
trac democràtic que freni 
a la “troika”, que avui vi-
gila i fa el control de les 
economies massa llança-
des en el deute. Jo amb 
moltes ganes de discul-
par la seva febrosa set de 
justícia social (ben comu-

nista i anarquista del tot, 
encara que això no lliga), 
voldria que entengués-
siu la seva emprenyada, 
doncs es proposava com 
a President Europeu. I... 
va obtenir uns ridículs 51 
vots, tots els que com ell 
volen fer un nou món.
 No m’equivocaré de 
gaire quan us dic que 
els assistents en aques-
ta Xauxa d’Estrasburg, 
tindran d’ara endavant 
una distracció gratuïta. 
Entre aquest noi, la filla 
de Le Pen, Esquerra Uni-
da Europea i els Verds, i 
haurà cada “sarao” que 
la més gran festa gitana 
serà un vulgar zapateado. 
Serà a no dubtar-ho l’es-
cenificació on han portat 
els polítics als habitants 
d’aquesta Europa, que 
una colla d’homes amb 
experiència i bona fe van 
somiar. El darrer, potser 

va ser Jacques Delors. 
Anem fent camí de tots 
contra tots, i si convé con-
tra el sursuncorda, i en 
una casa vella (Europa) 
és una mala senyal.
 Per a que coi hem de 
tenir 10.000 aforats. Que 
coi ha de tenir 10.000 eu-
ros de jubilació, forçada 
per una jutgessa, la cele-
bèrrima Maleni?, quan un 
jove ben preparat en gua-
nya 1.000, amb precarie-
tat i total impotència per 
enfocar un futur. Per ar-
ranjar mil coses paregu-
des no es necessita ni als 
Podemos, ni a la CUP, ni 
la rossa tenyida de UPyD. 
Sols s’ha de buscar la for-
ma de voler dignificar la 
política, i potser fent pú-
blic tot el que legalment 
es poden ficar a la butxa-
ca.
 I una justícia ràpida 
i contundent, en tot el 

sentit de la paraula con-
tundent, no en el que han 
convertit qualsevol con-
demna judicial  aquesta 
“demomerda”.
 Aquesta quasi mania 
de fer-nos competitius 
devaluant tota la vida di-
ària del ciutadà és molt 
perillosa. Es pot entendre 
com un “robo” al patrimo-
ni que s’ha tardat temps a 
aconseguir. Era al seu dia 
un perill advertit davant 
de la globalització, no 
se’n va fer cas al seu dia. 
Avui el tenim aquí.
 La classe mitjana de 
la població ho patirà, i vet 
aquí que cada dia s’haurà 
de treballar més per tenir 
menys. I potser tornarem 
al temps en que tots se-
rem “camarades”.

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

 Segons les decla-
racions del prestigiós 
Niño-Becerra ,en el III 
Internacional Gourmet 
& Wines Business Mee-
tings, realitzat al Palau 
de Congressos La Llotja 
de Lleida, decisions com 
ara la legalització de la 
marihuana i de la prosti-
tució podrien ser pilars 
fonamentals per pujar el 
PIB d’Espanya i poden ar-
ribar a sanejar l’economia 
espanyola fins a tal punt 
que sigui viable la posada 
en marxa del repartiment 
de la Renda Mínima Ga-
rantida Ciutadana. 
 Aquest tipus de deci-
sions (com la legalització 

del cànnabis i prostitu-
ció), és millor fer-ho via 
referèndum tal com per-
met i demanen els defen-
sors de la nostra demo-
cràcia.
 Que tinguem coses 
pendents per decidir fer 
és bo: vol dir que som ciu-
tat de progrés i que en-
cara falta molt per recon-
vertir el gran potencial 
econòmic i social en fei-
na i progrés per a tots els 
ciutadans. Si nosaltres ho 
volem, aconseguirem tot 
el que ens plantegem.

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

www.revistagroc.com
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 U n a  v i n t e n a 
d’acordionistes d’arreu 
de Catalunya participaran 
el proper 19 de juliol en la 
5a Trobada d’Acordions 
Ciutat de Balaguer. La 
festa, organitzada per 
l’Associació d’Amics de 
l’Acordió, vol contribuir 
a la promoció d’aquest 
instrument, incrementant 
el nombre de músics, 
sobretot entre els infants 
i joves.
 Els participants oferiran 
un concert, que tindrà lloc 
a la plaça Comtes d’Urgell 
a partir de les 19 hores. 
Posteriorment, es farà un 
sopar de germanor i un 
ball amb ‘Meliton Dynamic 
Group’.
 Una iniciativa de 
l’Associació d’Amics 
de l ’Acordió,  oberta 

a qualsevol músic o 
grup amateur que es 
vulgui donar a conèixer, 
independenment del seu 
estil musiccal. Una idea 
per promoure aquest 
instrument i que encara 
que sigui una proposta 
de fa pocs anys, ja ha 
aconseguit fer-se un lloc 
al calendari de la ciutat.
 A part  d’aquesta 
trobada, l’associació 
ofereix cada dissabte a la 
tarda, concerts gratuïts al 
carrer d’Avall.

Balaguer acull la 5a Trobada 
d’acordionistes aquest
dissabte 19 de juliol

Trobada d’acordionistes

Una vintena
d’acordionistes
d’arreu de Catalunya 
participaran a la
Trobada de Balaguer

El proper 2 d’agost, dinar de colles al 
parc de la Transsegre i el Grand Prix

 Dins de l’Agenda Jove 
s’han previst gran varietat 
d’activitats per cada dia 
de la setmana, caminades, 
tallers de cuina creativa i 
fotografia nocturna, una 
bicicletada o torneigs de 
3x3 de bàsquet i futbol 7, a 
part dels monòlegs, les nits 
de música a baix al riu i les 
piscines obertes.
 A part cal destacar 
aquest any una nova pro-
posta pel dia 2 d’agost, un 
dinar de colles al Parc de 
la Transsegre, una activitat 
per fomentar els joves amb 
la ciutat, a part també el 
Grand Prix, que per segon 
any consecutiu.El dinar de colles i el Grand Prix al Parc de la Transsegre

Trobada de nascuts l’any 1954 a
Balaguer, el proper 19 d’octubre

El mateix dia 2 d’agost també es celebrarà el Grand 
Prix al mateix parc de la Transsegre

 Els balaguerins nascuts 
l’any 1954, i que enguany 
celebren el seu 60 aniversari, 
faran una trobada el proper 19 
d’octubre.
 La jornada consistirà en 
una trobada de tots els in-
teressats fent una visita al 
Centre d’interpretació de 
l’Or del Segre, buscaran or, 
i posteriorment aniran a fer 
un vermut i acabaran la festa 
amb un dinar al Restaurant 
del Santuari. Informar-se al  
telèfon: 973450259. Una part de la trobada es farà al Museu de l’Or



21<<O C I

 Com és habitual per 
aquestes dates, L’Associ-
ació Balaguer Comercial 
2021 organitzarà el proper 
8 i 9 d’agost la XVIII edició 
del Mercat de les Rebaixes 
amb la participació de 
més d’una vintena d’es-

tabliments. L’associació 
ens ofereix una novetat 
enguany, que és un dia 
més de mercat, així doncs, 
es celebrarà, al Passeig 
de l’Estació i es podrà tro-
bar des de roba infantil, 
juvenil,confecció home-
dona,llenceria, roba per 
a la llar i també  sabates, 
òptica i un ampli ventall de 
complements i objectes de 
regal. 
 L’horari és divendres de 
les 9 h del mati fins a les 21 
h de la nit, i dissabte estarà 
obert de 9 h a 14 hores.

L’Associació Balaguer 2021 
organitza el mercat de les 
rebaixes el 8 i 9 d’agost

Mercat de les Rebaixes

S’esperen més d’una 
vintena de parades 
que durant el
divendres i dissabte 
estaran al passeig

Piragües i exhibició eqüestre esportiva 
el proper dissabte 26 de juliol
 El proper dissabte 26 de 
juliol, l’àrea de joventut de 
l’Ajuntament organitza una 
Jornada d’esports i aventura 
al Molí de l’Esquerrà, a partir 
de les 5 de la tarda. Cavalls, 
piragües... els més joves 
podran practicar diferents 
esports. El mateix dia, i 
organitzat per l’Associació 
Amics dels cavalls de la 
Noguera, i a partir de les 19,30 
hores hi haurà una exhibició 
eqüestre esportiva, al parc de 
la Transsegre. Exhibició eqüestre

Primer Show Tunning Balaguer els dies 
2 i 3 d’agost al pavelló Inpacsa

 Els propers dies 2 i 3 
d’agost, Balaguer acollirà 
el primer Show Tunning, 
amb 130 vehicles d’arreu 
de Catalunya, València, 
Aragó, Galícia i Andorra. 
Els organitzadors, The 
Real Concept Tunning vol 
reunir als aficionats a la 
personalització de vehicles 
i donar a conèixer una mica 
més el món del tunning.
 Durant  aquest  dos 
d ies ,  es  fa ran  vàr ies 
activitats com proves de 
drift, so, il·luminació i tubs 
d’escapament, una rua 
nocturna pels carrers de 
Balaguer i un concurs de 
maleters.

Durant els dos dies, s’ha programat un seguit
d’activitats, entre elles una rua nocturna

Show Tunning a Balaguer
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
-----------------------------------
MIAMI PLATJA, es 
lloga apartament, 2 
habitacions a 100 me-
tres de la platja, tercer 
amb ascensor, vistes 
al mar. Lloguer 350 €/
setmana juliol i agost, 
250 €/setmana setem-
bre. Raó: 675856512 
(Laia).
-----------------------------------
ES LLOGA O ES VEN 
nau industrial de 312 
m2, al polígon Camp-
llong de Balaguer. Molt 
bona zona. Preu: 400€ 
de lloguer, negocia-
bles. Raó: 662003299.
-----------------------------------
ES TRASPASSA boti-
ga de roba a Balaguer. 
Més informació als 
telèfons: 675514846-
678735768.
-----------------------------------
O P O R T U N I TAT, 
venda de parcel·les 
aïllades a la millor 
zona de Balaguer, 
al costat del col·legi 
Mont-roig, de 516 m2. 
Raó: 676996765.
-----------------------------------

ES LLOGA PIS al car-
rer Barcelona, 50, 4 
habitacions, 1 bany, 2 
terrasses. Ascensor, 
moblat i reformat. Raó: 
675497518-973446087.
-----------------------------------
PISO 1a linia de mar 
en Cunit. 3 habitacio-
nes, 2 baños, terraza, 
parquing, piscina co-
munitaria. Del 21 de 
junio al 12 de julio (400 
e/semana), setiembre 
(600e 1a quincena y 
500e 2a quincena). Telf: 
661470848.
-----------------------------------
OUTLET DE VENTA de 
pàrquings: Banqueta, 
43 (4.000 e) i al c/ Bar-
celona, 72 de línia (6.000 
e) i tancat (12.000 e). 
Telèfon: 676116396.
-----------------------------------
SALOU I CAMBRILS 
particular alquilo apar-
tamentos para 4 y 6 
personas por sema-
nas. Cerca de la playa, 
con piscina.  Bién 
equipados. Razón te-
léfonos: 609369537-
977375069.
-----------------------------------

TREBALL
-----------------------------------
ES PRECISA oficial de 
perruqueria amb expe-
riència mínima de 3 a 5 
anys. Tracte amb el cli-
ent: discreta, amable 
i bon tracte. Persona 
treballadora que pugui 
portar el negoci si cal. 
Raó: 626569182.
-----------------------------------
CLASSES particulars 
o repàs d’anglès, de 
primària i d’ESO. Raó: 
647185846.
-----------------------------------
SE OFRECE señora se-
ria y responsable para 
cuidar personas mayo-
res o matrimonios so-
los. Horario y precio a 
convenir. Muy buenas 
referencias. Razón: 
665644343-625688577.
-----------------------------------
PROFESSORA nativa 
dóna classes d’anglès, 
repassos i classes de 
conversa en llengua 
anglesa. Classes par-
ticulars o en grups 
o r g a n i t z a t s .  Ra ó : 
650422582.
-----------------------------------

S’OFEREIX realitzador 
amb equip de càmera 
per vídeos de bodes i 
altres esdeveniments. 
Àmplia experiència en 
el sector audiovisual. 
Demana un pressu-
post sense compro-
mís. Contacte Dani 
Arregui al telèfon: 
686774086 o bér per e-
mail: daniaso@gmail.
com
-----------------------------------
SE OFRECE chica 
responsable y seria 
para limpiar hogares, 
planchar ropa o lim-
piar escaleras. Con 
buenas referencias. 
Telf: 642428457.
-----------------------------------

VARIS
----------------------------------
COMPRO rellotges 
Rolex, Omega, Carti-
er, Breitling, etc... Cu-
berteries i objectes 
de plata. No importa 
l’antiguitat. Pago al 
comptat. Raó telèfon: 
628727539.
------------------------------------

VENC bomba d’aigua 
amb motor de gaso-
lina, amb caudal de 
1 3/4’’. Montada amb 
un carretó de mà. Raó: 
639326493.
-----------------------------------
SEÑORA MAYTE, vi-
dencia y tarot. Alta 
magia blanca. Horas 
a convenir. Teléfono: 
609135472.
-----------------------------------
COMPRO: Joguines 
antigues, scalextric, 
segells, plomes esti-
logràfiques, rellotges 
antics, còmics i lli-
bres antics, àlbums 
de cromos, monedes, 
bitllets, postals i fotos 
antigues.... Contacteu 
per més informació al 
telèfon: 676803205.
-----------------------------------

MOTOR
----------------------------------
VENC Audi TT 225 cv 
Quattro. Revisions al 
dia. En perfecte es-
tat. preu: 6.000 €. Raó: 
696680933.
-------------------------------------
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Horari de trens

Horari d’autobusos

Farmàcies de torn de Balaguer

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

SORT.                   DESTINACIÓ              CALENDARI
13.37                      ESTERRI D’ÀNEU                  diumenge
17.22  “                                                diari
20.07                            “                  diari
21.21  “                                  de dill. a div.
13.17 AGRAMUNT                             feiners
19.47 “                                  de dill. a div.
07.00 ÀGER                                      feiners
13.37 “                                      diumenge
14.00 “                              dime., div., dis.
17.00 “                              dill., dima., dij.
17.22 “                                                 diari
20.07 “                    diari
21.21 “                                   de dill. a div.
11.05 LES                                             diari
18.05  “                                                 diari
08.25 ALMENAR         de dill. a div. feiners
15.15 “                     de dill. a div. feiners
11.00        “ dissabtes
12.45 “                                        dissabtes
SORT. LLEIDA-BALAGUER    CALENDARI
07.00 de dilluns a divendres
07.45 de dilluns a divendres
08.45 diari
09.10 de dilluns a dissabte
10.00 de dilluns a divendres
11.00 de dilluns a dissabte
11.10 de dilluns a divendres
12.30 de dilluns a dissabte
12.50  diumenge
13.00  de dilluns a divendres
14.10  de dilluns a divendres
15.00  de dilluns a divendres
16.00 divendres
16.15 diari
16.35 diari
18.30 de dilluns a divendres
19.00 de dilluns a divendres
19.20 diari
20.00 de dilluns a divendres
20.35 de dilluns a divendres

SORTIDES ARRIBADES
BALAGUER LLEIDA
08.00 (1) 08.30
10.00 (2) 10.30 
14.16 (3) 14.46
18.10 (3) 18.39
18.50 (2) 19.20
21.05 (4) 21.34
BALAGUER LA POBLA
09.39 (4) 11.00
11.09 (2) 12.30

SORTIDES ARRIBADES
LLEIDA BALAGUER
07.15 (1) 07.44
09.10 (4) 09.39
10.40 (2) 11.09
17.30 (3) 17.59
20.30 (4) 20.59
LA POBLA BALAGUER
12.56 (3) 14.16
17.30 (2) 18.50

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

De les 8 de la tarda del 15 de juliol a les 8 de la tarda del 24 de juliol SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 24 de juliol a les 8 de la tarda del 31 de juliol MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 31 de juliol a les 8 de la tarda del 7 d’agost ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Farmàcies
ÀGER
AJUNTAMENT                                 973 455004
-------------------------------------------------------------------------
ALGERRI
AJUNTAMENT                                 973 426013
-------------------------------------------------------------------------
BALAGUER
AJUNTAMENT                                 973 445200
IMPIC                                                  973 446606
URGÈNCIES                                                    112
MOSSOS D’ESQUADRA              973 457700
GUÀRDIA URBANA                       973 450000
CÀRITAS BALAGUER                    973 443320
CONSELL COMARCAL                 973 448933
BOMBERS                                        973 445080
CAP II                          973 446028 / 973 447714
CAP II, DEMANAR VISITES         902 111444
I.N.SEGURETAT SOCIAL              973 450408
A MEDICS                                          973 447513
CENT. MEDIC RECONX.                973 448113
CREU ROJA                                      973 445796
RENFE                                                 973 445503
ALSINA GRAELLS                           902 422242
TAXIS PÚBLICS                               973 445022
CORREUS                                         973 445826
JUTJAT N.1                973 451353 / 973 451383
JUTJAT N.2                973 451162 / 973 451287
JUTJAT N.3                                       973 035900
SALA DE PROCURADORS         973 451177
DESPATX PARROQUIAL              973 445342
ESGLÈSIA EVANG. PENT.             973 446457
FUNERARIA SANT JOSEP          973 445786
                629 447113 - 629 377476 -973 390862
CASAL GENT GRAN                      973 446259
-------------------------------------------------------------------------
BELLCAIRE D’URGELL
AJUNTAMENT                                 973 586005
-------------------------------------------------------------------------
CAMARASA
AJUNTAMENT                                 973 420009
-------------------------------------------------------------------------
CASTELLÓ DE FARFANYA
AJUNTAMENT                                 973 428007
-------------------------------------------------------------------------
CUBELLS
AJUNTAMENT                                 973 459005
-------------------------------------------------------------------------

GERB
AJUNTAMENT                                 973 446099
-------------------------------------------------------------------------
LA RÀPITA
TELÈFON PÚBLIC                           973 445018
-------------------------------------------------------------------------
LA SENTIU
AJUNTAMENT                                 973 424005
CASA DEL METGE                          973 424058
-------------------------------------------------------------------------
LES AVELLANES
AJUNTAMENT                                 973 454004
-------------------------------------------------------------------------
MENÀRGUENS
AJUNTAMENT                                 973 180205
-------------------------------------------------------------------------
MONTGAI
AJUNTAMENT                                 973 430005
METGE                                                973 430107
-------------------------------------------------------------------------
OS DE BALAGUER
AJUNTAMENT                                 973 438004
METGE                                                973 438003
A.T.S.                                                    973 438062
RESIDÈNCIA                                    973 438169
-------------------------------------------------------------------------
SANT LLORENÇ
TELÈFON PÚBLIC                           973 420003
-------------------------------------------------------------------------
SANTA LINYA
TELF. PÚBLIC                                    973 454002
-------------------------------------------------------------------------
TARTAREU
TELÈFON PÚBLIC                           973 454003
-------------------------------------------------------------------------
TÉRMENS
AJUNTAMENT         973 180010 / 973 180041
CASA DEL METGE                          973 180213
-------------------------------------------------------------------------
VALLFOGONA DE BALAGUER
AJUNTAMENT                                 973 432008
CASA DEL METGE                          973 432055
-------------------------------------------------------------------------
VILANOVA DE LA SAL
TELÈFON PÚBLIC                           973 454019
-------------------------------------------------------------------------

Telèfons útils
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. 973586466

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

CAMARASA

TRIBÓ ALCOBÉ, M. 973420200

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

CASTELLÓ DE FARFANYA

ARASA PLA, G. 973428070

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

LA SENTIU DE SIÓ

MONTSERRAT MIRATS 973424151

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

LES AVELLANES

RÚBIES PRAT, NÚRIA 605010097

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

MONTGAI

PERE SOLANS 973430110

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

OS DE BALAGUER

RÚBIES PRAT, NÚRIA 973438136

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

VALLFOGONA DE BALAGUER

AIGUABELLA ALENTA, G. 973432151 

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

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