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 Aquest any es celebra el 25 aniversari del Club 
Tennis Taula de Balaguer, i el passat dissabte 4 de juliol 
es va celebrar un torneig de familiars i amics del Club 
Tennis Taula Balaguer per celebrar l’efemèride. 
 El CTT Balaguer va néixer el 1990 en un petit local 
annex a l’antic pavelló Poliesportiu. Presidit inicialment 
per Santi Eroles fins el 2001, any en que va prendre el 
relleu de la presidència Anna Biscarri, que ha continuat 
fins l’actualitat.   
 En aquest temps el CTT Balaguer que va començar 
com un club petit de la capital de la Noguera, amb 
pocs jugadors i sense massa opcions de competir, 
s’ha convertit en un dels principals clubs esportius de 
la província, en un dels més potents del tennis taula 
de l’estat espanyol, i està començant a fer-se un lloc 
entre l’èlit dels equips de tennis taula d’Europa. Els 
dos equips femenins del club estan a l’èlit del Tennis 
Taula espanyol, un equip a la Superdivisió Femenina 
i una altra a la Divisió d’Honor, després de l’ascens 
aconseguit aquest any. El Villart Logístic jugarà 
per segon any consecutiu el Campionat d’Europa 
després d’haver aconseguit quedar tercera a la lliga i 
sotscampiona a la Copa de la Reina.
 Però tots aquests èxits només tenen un secret: 
treball, il·lusió, tenacitat i fer les coses ben fetes. L’Anna 
Biscarri, presidenta i entrenadora del primer equip ha 
conjugat tots aquets valors a la perfecció, tocant de 
peus a terra i sense estirar més el braç que la màniga.
 Per molts anys!!.

25 anys del CTT Balaguer
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 Els organitzadors del 
primer Shopping Night 
de Balaguer, celebrat 
el passat divendres dia 
3, en la zona del carrer 
Sanahuja i un tram del 
carrer Barcelona en 
fan una valoració molt 
positiva. 
 Els carrers es van 
omplir de gent que van 
voler gaudir d’aquesta 
iniciativa, que obria els 
comerços fins a la una de 
la matinada i a part oferien 
g r a n s  d e s c o m p t e s , 

Gran èxit al primer Shopping 
Night, organitzat pels carrers 
Sanahuja i Barcelona

Shopping Night

degustacions de menjar i 
beure, demostracions de 
dansa, música al carrer, 
inflables, maquillatges 
per als més petits...
 Donat  l ’èx i t ,  e ls 
organitzadors ja pensen 
en repetir-lo l’any que ve 
amb la col·laboració de 
més comerços d’altres 
carrers de la ciutat. Una 
iniciativa que serveix per 
reactivar el comerç de la 
ciutat i que s’ha posat de 
moda, essent una gran 
festa del comerç.

La Transsegre 2015 va reunir prop de 
2.600 mariners i 300 embarcacions

 Uns 2.600 mariners han 
navegat aquest passat cap 
de setmana per les aigües 
del Segre amb motiu de la 
Transsegre, una festa que 
enguany ha celebrat la 31a 
edició. Damunt de les bar-
ques o artefactes manual-
ment construïts van arribar, 
el diumenge al matí, a port, 
al Parc de la Transsegre de 
Balaguer, després de dos 
intensos dies de navegació 
en els quals han hagut de 
fer front a innumerables 
guerres d’aigua i altres 
escomeses per part de les 
naus ‘enemigues’, a banda 
de l’esgotament produït per 

dues llargues nits de festa. 
 Han estat dos dies de 
forta calor, cosa que va 
fer retardar l’arribada de 
la majoria de les barques 
en la primera de les dues 
etapes. Els participants 
s’ho van agafar en calma, 
mentre milers de persones 
esperaven la seva arribada 
aprofitant totes les ombres 

Arribada a Balaguer

que hi havia al llarg de la 
platjeta de Sant Llorenç.
 La nit del divendres va 
ser espectacular amb la 
presència de Dj Loquito, Dj 
Oriol Garcia i DubSound 
que van fer ballar als més 
joves, mentre que la nit del 
dissabte va omplir de gom 
a gom el parc de la Trans-
segre i la zona dels voltants 
fins ben entrada la mati-
nada, amb les actuacions 
de Kalikenyos FM, 7drock, 
Contraband i Catsong.
 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, tal i 
com va quedar demostrat 
en l’edició d’enguany. 
 Una festa, en la qual, 
segons l’organització, hi 
ha participat més de 10.000 
persones. 

Barques arribant a Sant Llorenç

La calor intensa que ha 
fet que els participants 
haguessin de treballar 
de valent per acabar les 
dues etapes
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Balaguer ofereix visites guiades del 
Camí de Sant Jaume dins del municipi
 L’Oficina de Turisme 
de Balaguer ha iniciat les 
visites guiades gratuïtes per 
als mesos de juliol i agost. 

Visites guiades

Republicans i socialistes es reparteixen 
el cartipàs municipal
 L’Ajuntament de Balaguer 
va celebrar el ple del cartipàs, 
que defineix la distribució de 
les diferents àrees els regidors 
de l’equip de govern.
 Pel que fa als regidors del 
grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, 
Joan Biscarri serà el regidor 
de Cultura; Ester Guarné 
ocuparà la cartera de 
Recursos Humans i Empresa; 
Gerard Torres serà el regidor 
d’Urbanisme i Governació;  
i Gemma Vilarasau serà 
la responsable d’Esports i 
Joventut.  Els regidors del 
PSC, Carlos Garcia, Albert 
Saiz i Lorena González, 
ocuparan les carteres d’Obres 

Ple del cartipàs

i Serveis, Ensenyament, 
i Promoció Econòmica i 
Festes, respectivament. 
La resta d’àrees, com la 

d’Hisenda, Serveis Socials i 
Medi Ambient, de moment, les 
assumirà l’alcalde, Jordi Ignasi 
Vidal.

Sota la marca “Balaguer 
sorprèn”,  les rutes es fan 
els divendres al matí. 
 Enguany, aprofitant la 

recent obertura de l’alberg 
Teresa Pàmies, exclusiu per 
als peregrins del Camí de 
Sant Jaume, s’ha organitzat 
una visita guiada que 
seguirà pel tram del Camí 
de Sant Jaume al seu pas 
per Balaguer i es farà una 
aturada a l’alberg per poder-
lo visitar. 
 La visita comença a la 
placeta de Sant Domènec 
a les 10.30 h i  farà el 
recorregut des del claustre 
de Sant Domènec fins a 
l’església de Santa Maria.
 Per la visita guiada 
dels divendres s’aconsella 
portar gorra, aigua i calçat 
còmode. 

El proper dissabte 1 
d’agost a partir de les 22 
hores, el Castell Formós 
de Balaguer, acollirà un 
any més el concert dins 
del Cicle de Música als 
Castells, amb l’actuació 
del grup Stromboli Jazz 
Band.
 Aquest grup està for-
mat per musics del Camp 
de Tarragona, amb una 
àmplia formació i experi-
ència en el món del jazz. 
L’objectiu de la formació 
és oferir actuacions de 
jazz que pugui arribar 
a tots els públics, amb 
un gran projecte musi-
cal, amb qualitat i nivell, 
amb músics polivalents 

que han format part de 
diferents formacions mu-
sicals. Josué Garcia a 
la trompeta, Raül Cid al 
trombó i baix; Ton Solé 
al banjo i Ukelele, Ismael 
Carles a la tuba i Ser-
gi Cabrera a la bateria, 
ofereixen en directe un 
repertori ampli i variat, 
basat en els grans temes 
de dixieland, afegint es-
tàndards d’altres gèneres 
jazzístics, i també adapta-
cions de músiques popu-
lars.
 Les entrades antici-
pades es poden comprar 
a l’Oficina de Turisme, 
situada a la Plaça Comp-
tes d’Urgell.

Un any més torna Música als 
Castells el proper 1 d’agost al 
Castell Formós

Stromboli Jazz Band
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 C o n v e r g è n c i a 
D e m o c r à t i c a  d e 
Catalunya i el Partit 
Socialista van arribar 
a un acord per garantir 
el govern als Consells 
Comarcals del Segrià, 
la Segarra i la Noguera i 
a la Diputació de Lleida. 
A la Noguera, el pacte 
c o n t e m p l a  q u e  e l s 
socialistes assumeixin 
la gerència del Consell, 
que recaurà en Josep 
Baldi l lou que ja  va 
ocupar aquest càrrec fa 
un parell de legislatures.
 El  PSC ha donat 
s u p o r t  a  C D C  q u e 
compta amb 9 consellers 
comarcals, els mateixos 

Concepció Cañadell continua 
com a presidenta del Consell 
Comarcal de la Noguera

Concepció Cañadell, presidenta del Consell

L’Alcaldessa de
Térmens va ser
escollida amb els vots 
de CDC i el vot del 
conseller socialista

que ERC. El conseller 
Carlos Garcia, és l’únic 
socialista del Consell i 
assumirà la cartera de 
Promoció Econòmica.
 La presidència del 
Consell Comarcal de 
la  Noguera seguirà 
finalment en mans de 
Concepció Cañadell, 
que és l’alcaldessa de 
Térmens. 
 Concepció Cañadell 
ha renunciat com a 
diputada provincial . 
Antoni Balasch, suplent 
de Cañadell, i alcalde 
d ’ A l b e s a  t a m b é  v a 
renunciar a la Diputació i 
serà Eloi Bergós, alcalde 
de Penelles, el que anirà 
de diputat provincial a la 
Diputació de Lleida.
 El PSC exercirà la 
vicepresidència tercera 
al Consell Comarcal, 
m e n t r e  q u e  l a 
vicepresidència primera 
correspondrà a CDC.

L’Assistència a l’Edat Mitjana, punt de 
debat de la Càtedra d’Estudis Medievals

 Una cinquantena de 
persones han participat en  
la XX edició de la Càtedra 
d’Estudis Medievals del 
Comtat  d ’Urge l l ,  que 
enguany ha tractat el tema 
de L’assistència a l’Edat 
Mitjana.
  La Càtedra d’enguany 
ha servit també per retre un 
homenatge al desaparegut 
historiador noguerenc Prim 
Bertran. 
 Els curs ha comptat un 
any més, amb ponents de 
gran prestigi i ha organitzat, 
a part de les diferents 
ponències i debats, una 
sortida de treball de camp 
a la Vall de Meià.Càtedra d’Estudis medievals

Lliurament de diplomes als
participants al curs de cuidadors
 Fa uns dies es va realitzar 
una sessió grupal al Consell 
Comarcal de la Noguera, 
dels tres grups de suport per 
a cuidadors/res de persones 
en situació de dependència, 
organitzats pels Serveis 
Socials del Consell Comarcal, 
dins del Pla Local d’Inclusió 
Social (PLIS). En aquesta 
sessió es van valorar tots els 
temes tractats en les sessions 
i es va fer l’entrega dels 
diplomes i la cloenda dels 
grups de suport que s’han 
fet enguany a la comarca de 
la Noguera. 
 Han estat 12 sessions 
setmanals de dues hores 
cadascuna, en les quals les 

La Càtedra que arribava a la seva XXena edició ha 
homenatjat a l’historiador noguerenc Prim Bertran

Consell Comarcal

persones cuidadores han 
pogut compartir experiències 
i vivències, i han creat un espai 
d’aprenentatge col·lectiu i 

participatiu on se’ls ha donat 
eines per poder afrontar la 
seva tasca. La valoració ha 
estat molt positiva.
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Arriba la festa Major de l’Hostal Nou i 
La Codosa del 24 al 26 de juliol

Los Rehenes a l’Hostal Nou

 Del 24 al 26 de juliol, 
L’Hostal Nou i la Codosa 
celebren la seva Festa Major 
d’estiu amb tot un seguit 
d’actes que començaran el 
divendres 24 amb una traca 
d’inici de festa i el concert 
amb els grups 13 July i Los 
Rehenes, que s’acabarà 
amb una disco mòbil.
 Els actes  festius con-
tinuaran el dissabte amb 
una exposició de pintura al 
local social. També durant 
tot el dia s’instal·larà un 
parc aquàtic infantil per 
refrescar als més petits.
 Després d’un berenar 
amb coca i xocolata, es 
farà la festa de l’aigua i 
l’escuma, i una exhibició de 
country.
 El dissabte es tanca-
rà amb el popular sopar 
amenitzat amb l’actuació 

del Showman Jorge de la 
Suerte.
 La sessió de ball anirà a 
càrrec de l’Orquestra Texas, 
i finalitzarà amb la Disco 
Mòbil Galaxy.
 La Festa major s’acabarà 
el diumenge, continuant 
amb l’exposició de pintura 
al local social que es podrà 
veure durant tot el cap de 
setmana.
 A partir de les 12 del 
migd ia  començarà  la 
Cercavila amb els Gegants 

Actes culturals i festius 
per a totes les edats 
durant el darrer cap de 
setmana del mes de
juliol a l’Hostal Nou

i Capgrossos de Vallfogona 
i els Grallers de Sant Pilot.
 A partir de les 6 de la 
tarda hi haurà l’espectacle 
infantil Quina Ballaruca de 
la Companyia Cremallera.
 A partir de les 8 ball fi 
de festa amb l’Orquestra 
Mediterrànea i Gran Castell 
de focs Fi de Festa en acabar 
el ball.
 Tots els actes de la festa 
major, enguany es duran 
a terme a la Plaça de la 
Codosa.

Programa d’Actes Hostal Nou

DIVENDRES dia 24
23.00 Traca d’inici de festa.
23.15 Concert amb el grup 13July.
00.15 Concert de los Rehenes i Disco Mòbil.

DISSABTE dia 25
Durant tot el dia, exposició de pintura al local social.
11.00 Parc aquàtic infantil (fins a les 13.30 h).
16.30 Parc aquàtic infantil (fins a les 19 h).
18.00 Berenar amb coca i xocolata.
18.30 Festa de l’aigua i escuma.
19.30 Exhibició de country.
21.30 Sopar popular, amenitzat amb el Showman
 Jorge de la Suerte.
00.00 Actuació de l’orquestra Texas.
03.00 Disco mòbil Galaxy.

DIUMENGE dia 26
Durant tot el dia, exposició de pintura al local social.
12.00 Cercavila amb els gegants i  capgrossos de
 Vallfogona i els grallers de Sant Pilot.
18.00 Espectacle infantil Quina Ballaruca de La
 Companyia Cremallera.
19.30 Sopar popular (fins exhaurir existències).
20.00 Actuació de l’orquestra Mediterranea i
 Castell de focs en acabar el ball.

Plaça de la Codosa on es faran les activitats
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Vallfogona vol oblidar-se de la calor 
amb activitats refrescants a l’estiu

 Vallfogona té preparat 
per tot l’estiu un seguit d’ac-
tivitats per totes les edats.
 El dia 17 hi haurà entre 
les 19 i les 22 h Donació de 
sang a l’ajuntament. Tor-
neig de poker a les 23 h a la 
terrasseta de les piscines. 
El dissabte 18, Bicicletada 
amb pica-pica  a la tornada 
pel terme municipal i a les 
21 h. El mateix dia, també 
hi haurà la II Trobada amb 
l’Associació l’Estel, amb 
una jornada plena d’activi-
tats a partir de les 12 h del 
mati. El mateix dia, hi haurà 
una sessió de bany nocturn.
 El dia 19, Exhibició 
d’Escacs a la terrasseta 
de les piscines a les 18 h. 
El divendres 24, vesprada 
poètica-musical, amb po-
emes de Joseph Brodsky, 
acompanyats de la música 
del violí d’Eduard Batlle i la 

Silvia Rufach, on també es 
podrà visualitzar la pintura 
sobre seda les escultures de 
ferro de Laura Piqué i Víctor 
Pedra a partir de les 22 h a 
Cal Fuliola.
 El dissabte 25, Guar-
rimcana per equips, per a 
majors d’edat a les piscines 
a les 19 h, a la nit Sopar 
popular i festa Remember. 
El 31 de juliol, Torneig de 
tennis taula, a les 19 h a la 
terrasseta.
 De cara a l’agost, hi 
haurà cursets d’anglès per 
nens/es de 3 a 12 anys. Tor-
neig de futbol pels carrers, 

cursets de tennis i torneig 
de 3x3 de bàsquet. Els dies 
1 i 2 hi haurà un torneig de 
vòlei platja. El dia 1, festa 
del gintònic a la terrasseta. 
El dia 2 Aquafesta amb parc 
aquàtic, matí i tarda. Sessió 
de ball a les 20.30 h amb 
Paris la Nuit, organitzat 
per l’Associació de dones 
El Roser. El dia 7, sessió de 
bany nocturn.
 Totes les activitats es 
poden consultar al web de 
l’ajuntament on hi ha tota 
la informació dels actes 
que estan programats per 
l’estiu.

Activitats a Vallfogona d’estiu

 A les escoles de la 
ZER El Jonc (Camarasa, 
La Ràpita i Menàrguens) 
s’ha dut a terme durant 
aquest curs un projec-
te d’elaboració pròpia  
interdisciplinar i pluri-
lingüe titulat “Castles” 
(Castells). El castell de 
La Ràpita ha estat l’eix 
vertebrador: a la tardor 
s’hi  va fer una visita, gui-
ada per la pròpia família 
Casanova-Hagsburg. Al 
llarg del curs, es va anar 
treballant el tema dels 
castells i l’Edat Mitjana 
des de P3 fins a 6è: amb 
l’elaboració de maquetes, 
jocs a webs relacionades, 
disfresses, confecció d’un 

souvenir sobre el castell, 
receptes medievals... I 
el més important és que 
s’ha treballat en la major 
parlen llengua anglesa. La 
cloenda d’aquest projecte 
es va dur a terme amb una 
gran festa medieval, amb 
esmorzar medieval, fira 
amb diverses paradetes, 
malabars, tornejos... Fins 
i tot van fer una moneda 
pròpia (el rapitenc), una 
obra de teatre amb an-
glès, sobre la llegenda 
del rei Artur i unes dan-
ses medievals. Un gran 
treball dut a terme durant 
tot el curs, que ha tingut 
molt bona acceptació per 
l’alumnat.

La ZER El Jonc ha treballat 
durant el curs el tema dels 
Castells medievals

Cloenda del curs

El dissabte 25, la
Guarrimcana i el sopar 
popular amb festa
Remember a les piscines
municipals
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La Ràpita celebrarà la seva Festa Major 
des del 16 al 19 de juliol

Orquestra La nova Blanes

PROGRAMA D’ACTES DE LA RÀPITA

DIJOUS dia 16
19.00 Activitats inantils.
20.00 Caminada nocturna.

DIVENDRES dia 17
19.00 Cucanyes.
21.30 Sopar amb exhibició d’escala en hifi.
23.00 Màgic Xema.
00.30 Disco mòbil Kevin Manero.

DISSABTE dia 18
12.00 Sardanes amb l’orquestra Nova de Blanes.
17.00 Parc infantil.
19.00 Festa de l’escuma.
20.00 Ball de tarda amb Nova de Blanes.
00.00 Ball de nit amb la mateixa orquestra

DIUMENGE dia 19
Durant tot el dia, mercat d’artesania.
18.00 Animació infantil.
19.00 Ball llarg amb el grup Acuario.

 La Ràpita està de festa 
major, aquest cap de setma-
na.
 Els actes començaran el 
dijous 16, amb les activitats 
infantils a partir de les 7 de 
la tarda, i una caminada a 
les 8 del vespre.
 El divendres continuarà 
amb les tradicionals Cuca-
nyes a la tarda, mentre que 
a partir de les 21,30 hores 
començarà el sopar de festa 
major amb una exhibició 
Escala en Hi Fi. A partir de 
les 11 de la nit l’actuació del 
Màgic Xema seguit de la 
Disco Mòbil Kevin Manero.
 El dissabte 18 continua-
rà la festa amb una ballada 
de sardanes al migdia amb 
l’Orquestra Nova Blanes. A 
les 7 de la tarda, s’instal·larà 
un parc infantil seguit de la 
Festa de l’Escuma i continu-
arà amb les sessions de ball 
de tarda i ball de nit amb 
l’orquestra Nova Blanes.
 El diumenge 19 s’aca-
baran els actes festius amb 
la instal·lació d’un mercat 
d’artesania que hi serà du-
rant tot el dia.
 A les 6 de la tarda hi 
haurà un grup d’animació 
infantil i s’acabarà la festa 
amb una sessió de ball 
llarga, amenitzada pel grup 
Acuario.

 P e r  t e r c e r  a n y 
consecut iu ,  A lger r i 
acollirà la Fira del Cereal 
i l’Artesania, entre els 
dies 18 i 19 de juliol.
 Els actes començaran 
el dissabte a les 18.30 
h amb la inauguració 
a càrrec de Toni Albà, 
seguit d’una ballada dels 
capgrossos d’Algerri. 
Una xerrada a càrrec 
de Jaume Boixadera, 
professor de l’Escola 
Tècnica Superior Agrària 
de la Universitat de 
Lleidam, un taller per a 
nens, “Cuina relaxant”  i 
una xerrada explicativa 
s o b r e  e l  p r o j e c t e 
realitzat durant el curs 
passat a la ZER Serra 
Llarga “Agricultura i 
alimentació; el conreu del 
cereal”, són les activitats 
p r o g r a m a d e s  p e l 

dissabte, juntament amb 
un sopar amb productes 
de proximitat a càrrec del 
Restaurant Casa Mercè 
de Fontdepou, seguit de 
l’espectacle “Audiència 
i-real” de Toni Albà.
 Diumenge, s’inicia 
amb el  Concurs  de 
pintura ràpida a l’espai 
arts, la 2a Trobada de 
puntaires i un espectacle 
i ambientació d’època de 
les feines tradicionals 
del segar i batre.
 A la tarda es farà 
entrega de premis del 
concurs de pintura, 
taller d’experiències i 
clausura.
 Durant els dos dies 
hi  haurà mercat  de 
productes de proximitat 
i artesans, jocs infantils, 
exposicions i mostra de 
tradicions antigues.

Algerri acull els dies 18 i 19 
de juliol, la 3a Fira del Cereal 
i l’Artesania

Fira del Cereal d’Algerri
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El Parc Astronòmic Montsec estrena el 
primer Observatori-Aula d’Europa

 Un any més, com 
cada estiu, l’ajuntament 
d ’ O s  d e  B a l a g u e r 
organitza conjuntament 
amb l’Associació de 
Joves Pitot, el concert 
festa jove de l’estiu.
 Enguany, el dissabte 
25 de juliol, a partir de la 

una de la nit, hi haurà el 
concert a càrrec del grup 
de versions Fugados de 
Alcatraz.
 A partir de les 4 de 
la matinada serà el torn 
pel Dj. Moncho, qui farà 
aguantar la festa fins al 
mati. 

El dissabte 25 arriba la Festa 
Jove d’Os de Balaguer

Fugados de Alcatraz a la festa Jove d’Os de Balaguer

Observatori-aula del Parc Astronòmic Montsec

 El Parc Astronòmic 
Montsec (PAM), d’Àger, 
p r e s e n t a  e l  p r i m e r 
Observatori-Aula d’Europa 
que permet als assistents 
poder observar els estels, 
mitjançant la projecció en 
el sistema de vuit pantalles 
d’imatges de l’Univers 
captades a través d’un 
telescopi de 50 cm de 
diàmetre, i poder escoltar al 
seu torn les explicacions dels 
especialistes de l’Observatori 
i interactuar amb la resta dels 
assistents a l’aula. L’objectiu 
és proporcionar accés a 
la innovació i a la cultura 
als ciutadans, sobretot en 
qüestions com la Ciència 
i la Tecnologia i, en segon 
lloc, facilitar el progrés 
econòmic i la riquesa del 
territori. El propòsit d’aquest 
O b s e r v a t o r i - A u l a ,  é s 

constotuir-se com un espai 
de divulgació científica únic 
a Europa.
 A part durant aquest 
segon semestre d’any 

continuen amb el Cicle de 
Música sota les estrelles, 
amb els propers concert 
el dia 1 d’agost amb el 
cantautor Roger Mas.
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 Els darrers dos cursos 
la ZER El Montsec ha 
participat en el Projecte 
Comenius titulat «FivE 
Senses To lIVe Unforget-
tAbLe adventureS» (Cinc 
sentits per viure aventu-
res inoblidables) conjun-
tament amb Bulgària, 
Itàlia, Grècia, França, Tur-
quia, Irlanda i Polònia, la  
ZER del Montsec ha estat 
el centre coordinador.
 L’objectiu principal 
d’aquest Projecte era co-
nèixer les cultures de di-
ferents països i poder es-
tablir  connexions els uns 

Projecte Comenius de la ZER 
el Montsec

Visita dels mestres europeus a la ZER Montsec

amb els altres. Durant 
aquest temps han cone-
gut diferents costums, 
tradicions, cançons, dan-
ses, jocs, esports,... típics 
i tradicionals en diferents 
indrets d’Europa.
 C o m  a  c l o e n d a 
d’aquest Projecte es va 
realitzar la darrera visita a 
les nostres terres. Durant 
l’última setmana de curs 
es van acollir a mestres i 
alumnes de tots els paï-
sos participants realitzant 
diferents activitats a les 
escoles i als pobles de la 
ZER.

Vilanova de la Sal estarà de festa
major del 31 de juliol al 2 d’agost

Vilanova de la Sal

La Jornada d’Estudis Històrics d’Àger 
dedica la sessió a les guerres carlines

Jornada d’Estudis Històrics

 El passat 8 de juliol la 
Fundació Arnau Mir de Tost va 
celebrar la V Jornada d’Estudis 
Històrics i Patrimonials de la 
Vall d’Àger i l’Alta Noguera, que 
homenatjaren la figura d’Eduard 
González que, a través de la seva 
publicació “Un farmacèutic 
d’Àger en la guerra dels carlins”, 
contribuí a la divulgació de 
la importància de la vila en 
aquest conflicte del segle XIX i 
a resseguir l’activitat militar de 
Joan Castell, fill d’Àger, que fou 
capità general dels carlins.

 El dia 31, Vilanova de 
la Sal, començarà la seva 
festa major, amb un sopar de 
germanor, seguit d’un concert 
d’havaneres amb Veus del 

Mar. En acabar animaran el 
ball el grup Mambo Show. 
Dissabte, concurs de botifarra 
i la festa jove amb Ragga 
Tunning i 7drock. Diumenge, 

missa solemne, exhibició de 
balls i danses, exposició de 
pintures i ceràmiques i fi de 
festa amb ball de tarda i nit 
amb Jalaysa.

Programa Actes Vilanova de la Sal
DIVENDRES dia 31 de juliol
22.00 Sopar de germanor.
00.30 Concert d’havaneres amb Veus del Mar, seguit
 de ball amb el grup Mambo Show.
DISSABTE dia 1 d’agost
16.00 Tradicional concurs de botifarra.
00.30 Gran nit Festa Jove amb Ragga Tunning i 7drock.
DIUMENGE dia 2 d’agost
12.00 Missa solemne.
13.00 Exhibició de balls i danses.
18.00 Exposició de pintures de Rosa Agustí i ceràmica de
 Pilar Garbí.
20.30 Ball de tarda i nit amb Jalaysa.
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El racó del poeta
Miquel Trilla
--------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter

Josep Borràs, presenta el proper dijous 
23, el seu llibre a l’ajuntament

 El proper dijous 23, Josep 
Borràs presentarà el seu llibre 
a les 20.30 h a la sala d’actes 
de l’ajuntament de Balaguer, 
el seu llibre “La petjada 
d’un polític nacionalista de 
Balaguer.
 L’acte serà presentat pel 
Sr. Juan Cal, director del 
diari “El Segre”. Un repàs a 
la seva trajectòria política i 
social des de 1975 al 2014, 
en les seves diferents facetes 
com a polític i també com a 
impulsor de diverses entitats 
cíviques i socials de Balaguer.Josep Borràs

Visites guiades al Palauet de la
Muralla els caps de setmana d’estiu

Interior del Palauet de la Muralla

 El Palauet de la Mura-
lla, situat a la vora de la 
plaça Mercadal, obre les 
seves portes al públic durant 
aquests mesos d’estiu, per 
tal de poder esbrinar els 
seus secrets i meravelles, 
organitzant visites guiades 
i oferint allotjament turístic.
 D u r a n t  l a  v i s i t a 
s’explicaran les diferents 
èpoques que ha viscut la 
casa, des dels jueus fins el 
segle XIX en que adquirí la 
seva forma actual, visitant la 
planta noble i  passejant per 
sobre la muralla del Portalet.
 Les visites guiades 
són tots els dissabtes i 
diumenges de juliol i agost a 
les 11 i a les 12h, i a l’acabar 
es podrà gaudir d’un vermut 
al celler, de l’època medieval.

Les visites guiades al Palauet de la Muralla es fan 
tots els dissabtes i diumenges de juliol i agost a les 
11 h i a les 12 hores, amb un vermut inclòs

Beu vi, que es torna sang, sentia dir
de ben petit. La sang, però,
-antiga pagesia que ho sabia tot-
era la d’ara, de vegades clara,
a voltes més espessa, pobra fins i tot. 
Com tants tenia hora i feia cua,
pendent al CAP, ja veus, d’aquella agulla,
bebent-se sense més la meva sang.
Són les vuit. Amb relats disseminats,
hi havia prims darreres, purs estils, 
tombs increïbles 
i perfums extravagants 
que duien un cert neguit.
Besllums inacabats ombregen l’aire
d’una nit espessa, profunda com la mar,
intensa i absorvent com forat negre.
Poques cares alegres i aquella llarga cua,
on tothom hi és a desgrat.
Tot amb tot, a l’endins de cadascú
s’hi veia un cant de vida silenciós,
cosa que  ara, per la vila, 
és casual que canti algú.
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Pedro Rodríguez ha presentat aquest
dilluns el seu Campus a Balaguer

 El jugador del Barça, 
Pedro, va inaugurar aquest 
dilluns el I Campus Pedro 
Rodríguez de Balaguer, que 
compta amb la participació 
de 135 nois i noies d’edats 
compreses entre els 6 i els 
16 anys. 
 Pedro després dels 

hab i tua ls  par laments 
acompanyat de l’Alcalde 
de Balaguer, Jordi Ignasi 
Vidal, de la Presidenta 
del  Consell  Comarcal, 
Concepció Cañadell, de la 
regidora d’Esports, Gemma 
Vilarasau i del President 
del C.F. Balaguer, Antoni 

Pedro signant samarretes

Aiguadé, va signar les 
samarretes i botes dels 
participants al campus, 
es va fotograf iar  amb 
els diferents equips que 
conformen el campus i 
va disputar una sèrie de 
partidets amb els joves 
futbolistes.
 E l  j u g a d o r  c a n a r i 
va estar tota la primera 
jornada del campus amb 
els participants, on es 
va retrobar amb un dels 
seus millors amics, que 
formava part d’aquell equip 
de la quinta del 87, de la 
Masia. Roger Giribet, actual 
Coordinador del Futbol 
Base del Balaguer jugava 
en aquell equip, juntament 
amb Pedro, Messi, Piqué 
i Busquets. El Campus 
finalitza aquest divendres 
després de 5 dies d’activitat.

Pedro amb els participants

 El Balaguer ja ha 
començat a preparar la 
nova temporada 2015-
2016 amb la renovació de 
bona part de la plantilla 
de la temporada que va 
jugar en la passada.
 El porter Alfred Pe-
guero, els defenses Jordi 
Jordana, Yerai Darias, 
Sergi Curià, Joan Mar-
tínez, Albert Jiménez i 
Xavi Bonet, els migcam-
pistes Victor Darias, Car-
los Martínez, Andreu 
Martínez, Isaac Solanes, 
Pau Solanes, Miquel Del 
Águila, i els davanters 
Jordi Clivillé i Adrià Fer-
nàndez, són els jugadors 
que renoven per la prope-
ra temporada.
 Durant aquesta set-
mana es podrien anunci-

El Balaguer 2015-16 renova 
bona part de la plantilla de la 
passada temporada

Jugadors que han renovat

Un total de 15
jugadors locals ja han 
renovat per la propera 
temporada amb
Jordi Cortés

ar nous fitxatges, mentre 
que els jugadors Ferra 
Rius, Albert Monforte, 
Iban Parra, Dani Rodrí-
guez i el porter Crisos  
han causat baixa de 
l’equip que entrenarà 
Jordi Cortés a partir del 
proper 28 de juliol, que 
serà quan començarà 
oficialment la pretempo-
rada, amb entrenaments 
i partidets per prepa-
rar-se de cara a la nova 
lliga.
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El Club Tennis Taula Balaguer celebra el 
seu 25 aniversari amb un Torneig
 El passat dissabte dia 4 
es va celebrar un torneig de 
familiars i amics del Club 
Tennis Taula Balaguer per 
celebrar el 25è aniversari 
del seu naixement. 
 En el torneig, obert a 
tots els familiars i amics 
del club, hi van participar 
14 parelles. Malgrat que 
l’objectiu era principalment 
lúdic i social, van arribar a 
la final la parella formada 
pels tarragonins Josep Ma-
ria Serret i el seu fill Jordi, 

Club Tennis Taula Balaguer

que es van enfrontar als 
que serien els guanyadors 
del torneig, el barceloní 
Carles Pardina i la borgen-
ca, jugadora del CTT Bala-
guer, Vinyet Solans.
 Ambdues parelles van 
rebre els respectius trofeus 
de mans del representant 
de l’empresa Multiauto 
Balaguer, patrocinador del 
Torneig i de la presidenta 
del club, Anna Biscarri.
 Durant la jornada es va 
repartir coca i xocolata per 

a tothom i es va acabar amb 
un dinar de germanor al 
restaurant Nova Fontblan-
ca de Balaguer, per com-
memorar aquests 25 anys 
del club. Actualment el CTT 
Balaguer, s’ha convertit en 
un dels principals clubs es-
portius de la província i un 
dels més potents del tennis 
taula de l’estat espanyol, 
fent-se un lloc entre l’èlit 
dels equips de tennis tau-
la d’Europa, aconseguint 
grans resultats.

 El passat diumenge 
dia 5 de juliol, va tenir lloc 
la cloenda del V Campus 
Robert Martínez a Garós, 
Naut  Aran,  campus 
d’anglès i futbol, que 
enguany va comptar la 
participació de 65 noies, 
d’edats compreses entre 
6 i 19 anys.
 Durant els dies de 
campus, els participants 
reben classes d’anglès 
c o m b i n a d e s  a m b 
entrenaments de futbol 
i  també pract iquen 
diferents disciplines, com 
també valors essencials 

per ser un bon esportista.
 A l’acte de cloenda, 
on van assistir tots els 
pares, i com ja ve sent 
costum, es van fer uns 
partits d’exhibició entre 
els diferents grups de 
participants.
 E n g u a n y ,  e l s  
guanyadors del campus 
d’una setmana d’estada 
a Liverpool amb l’equip 
que entrena Robert 
Martinez, l’Everton, han 
estat: Miquel Juárez 
Sosa, de Balaguer, i en 
Guillem Fabregó Vinyes 
de Berga.

Cloenda del V Campus Robert 
Martínez celebrat a Garós

Cos tècnic amb els guanyadors de les estades
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 Recentment  s ’ha 
celebrat el català de 
natació Infantil d’estiu 
a les instal·lacions del 
CN Terrassa amb 4 
representants del CEN 
Balaguer.
 Entre els mil lors 
resultats tenim la Sara 
Puigarnau sotscampiona 
de Catalunya de la seva 
edat en els 100 braça, 4a 
en els 200 braça i 9a en 
els 400 estils, Ares Perera 
5a en els 50 lliures, 8a en 
els 100 lliures, 10a en els 
400 lliures, 11a en els 800 
lliures, 13a de Catalunya 

Bon paper dels nedadors
balaguerins al català d’estiu 
celebrat a Terrassa

Nedadors balaguerins

Iker Ruiz va
aconseguir
proclamar-se campió 
de Catalunya
de natació adaptadaEl 25 i 26 de juliol arriba una nova 

edició de les 24 Hores de pesca

Cartell 24 Hores de Pesca

en els 200 esquena, 14a 
en els 200 estils i 15a en 
els 200 lliures, Núria Pallé 
25a en els 100 braça i la 
Laia Palacin 30a en els 50 
lliures.
 Destacar també la 25a 
posició en el relleu femení 
de 4x200 lliures i la 27a en 
el de 4x100 lliures. 
 D ’ a l t r a  b a n d a 
el  nedador del CEN 
Balaguer  Iker  Ruiz 
Urbaneja de 10 anys 
d’edat ha aconseguit 3 
medalles en el Campionat 
de Catalunya de natació 
a d a p t a d a  c e l e b r a t 
aquest dissabte  a les 
instal·lacions del C.N. 
Sabadel l .  L’ Iker  ha 
a c o n s e g u i t  q u e d a r 
Campió de Catalunya 
en la prova de 50 metres 
braça en la categoria S15 
de promoció, i tercer en 
els 50 lliures i 50 esquena.

 Els pròxims dies 25 i 26 
de Juliol arriba la XXXVIIIena 
edició de les 24 hores de 
pesca intensiva per parelles, 
el concurs que organitza 
la Societat de Pescadors 
Esportius de Balaguer 
i patrocina l’Ajuntament 
de Balaguer i varies cases 
comercials.
 El concurs començarà 
dissabte a les 15.30 h i 
finalitzarà diumenge a les 12 
h. Lliurament dels premis als 
classificats, serà l’1 d’agost.

Aleix Sierra, una promesa de l’esport 
balaguerí en ciclisme de muntanya

 Aquest any 2015 està sent 
una temporada molt positiva 
pel balaguerí Aleix Sierra. 
El jove biker de 19 anys ha 
fet un salt qualitatiu en la 
dura disciplina del ciclisme 
de muntanya. Superat ja 
l ’equador de la l larga 
temporada de curses, ha 
quallat molt bons resultats 
en els campionats disputats: 
7a posició final en la copa 
catalana internacional 
en la categoria sub 23, 5à 
classificat en la volta Aragó 
sub 23, 2n provincial de 
Lleida categoria sub 23 o 1r 
al circuit de la Ribagorça de 
la mateixa categoria en són 
els resultats més destacats. Aleix Sierra

El biker de 19 anys està fent una excel·lent
temporada amb uns resultats molt bons
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El F.C. Barcelona i el Fundació Babar 
s’imposen a les finals de Futbol Sala

 El  IV Torneig Inter-
nacional de Futbol Sala 
Àger-Balaguer-Os va posar 
el punt i final a una intensa 
setmana d’activitat en què 
hi han pres part un total de 
150 jugadors pertanyents a 
13 equips, 8 en infantils i 5 
en alevins.
 E l  F u t b o l  C l u b 
Barcelona, en infantils, i la 
Fundació Babar, en alevins, 
han estat finalment els 
campions. Àger va acollir 
la inauguració del torneig, 
Os de Balaguer la festa 
intermit ja ,  i  Balaguer 
va estar l’escenari de la 
jornada de cloenda.

 La final infantil va estar 
la que tothom esperava, 
però el que no s’esperava 
és que el Barça no deixés 
ni respirar el Santa Coloma, 
sinó que es creia que hi 
hauria una mica més de 
lluita. Però va estar així, i els 
blaugrana es van imposar 
amb contundència per 17-0, 
amb la qual cosa va fer que 

Fundació Babar

s’enduguessin el seu tercer 
títol de manera consecutiva, 
després dels conquerits fa 
dos anys contra el Balaguer 
i l’any passat contra el 
Mataró.
 En alevins, el torneig 
es va desenvolupar sota 
el sistema de lligueta de 
cinc equips, encara que en 
la darrera jornada els dos 
primers es jugaven el títol 
en la gran final. 
 En aquesta, el partit 
sí que va respondre al 
que s’esperava, amb dos 
rivals, la Fundació Babar 
i l’Esparraguera, que ho 
van donar tot. Al final, els 
primers es van endur el títol 
per la mínima (6-5) en un 
gran partit.
 Les autoritats locals van 
fer el lliurament dels trofeus 
als equips guanyadors 
al pavelló de Balaguer, 
escenari de la colenda.

F.C. Barcelona

El Barça va imposar-se 
a la final infantil mentre 
que la Fundació Babar va 
emportar-se el trofeu de 
categoria aleví

 L’últim cap de setma-
na de juny va tenir lloc 
les 24h de futbol sala a 
Balaguer. Enguany, el 
nombre de participants 
va ser superior a altres 
anys (fins a 12 equips) i la 
forta calor no va impedir 
que el torneig fos tot un 
èxit i  es respirés un gran 
ambient de futbol a les 
instal·lacions. Els equips 
participants es van dividir 
en quatre grups i des de 
les 16h del dissabte fins 
a les 8h del diumenge es 
van disputar partits de 
fase de grups i quarts 
de final. El diumenge 
a la tarda es van jugar 
les dues semifinals que 
van enfrontar TR amb 
Tecmon i Bar Dilema 
amb Lo Pecat. Els equips 
que van resultar fina-

listes van ser Tecmon i 
Lo Pecat, els quals van 
disputar la final amb una 
gran presència d’especta-
dors a la grada. El resultat 
final va ser de 8-4 a favor 
de Tecmon, que es va 
endur el torneig de forma 
merescuda. Just després 
del partit es va fer entre-
ga dels premis per als 
semifinalistes i finalistes 
i al màxim golejador del 
torneig a Jordi Valero, el 
qual va marcar 11 gols 
durant tota la competició. 

Tecmon s’imposa per 8-4 a 
Lo Pecat en la final de les 24 
Hores de Futbol Sala

Equip Tecmon, guanyador

Jordi Valero, amb 11 
gols va ser el màxim 
anotador de les 24 
Hores de Futbol Sala 
d’enguany
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 La Penya Barcelonista 
de Balaguer organitzarà un 
autocar que sortirà des de 

Camp Nou

El partit es jugarà el proper dimecres 5 d’agost al 
Camp Nou, contra la Roma

La Penya Barcelonista de Balaguer
prepara un autocar per anar al Gamper

El president de la 
Federació Catalana de 
futbol, Andreu Subies, 
acompanyat del Delegat 
de la Federació a Lleida, 
Jordi Terés va fer la 
entrega de premis del 
campus de futbol sala 
que es va desenvolupar 

a La Sentiu entre finals 
de juny i principis de 
juliol, organitzat per 
l’Olímpic Club La Sentiu  
i va aprofitar per felicitar 
l’equip noguerenc per 
l’ascens aconseguit a 
la Divisió d’Honor del 
Futbol Sala.

Andreu Subies lliura els
premis del Campus a la Sentiu

Entrega de diplomes

Balaguer, per poder anar 
a veure al Camp Nou, el 
Trofeu Joan Gamper 2015, 

 El partit que sempre 
es juga a l’agost, és un 
clàssic de la pretemporada 
de l’equip del Barcelona, i 
enguany es jugarà el proper 
dimecres 5 d’agost al Camp 
Nou contra la Roma. 
 L’autocar serà gratuït 
pels socis de la penya 
barcelonista de Balaguer 
i de la comarca i per al no 
socis tindrà un preu de 6 
euros.  
 D e s  d e  l a  P e n y a 
barcelonista de Balaguer, es 
poden fer les inscripcions 
p e r  a q u e s t a  s o r t i d a , 
per  correu  e lect rònic 
(balaguerpenyabarca@
gmai l .com) ,  a ix í  com 
també la venta d’entrades 
pels partits de la propera 
temporada pels socis de la 
penya amb un descompte 
especial.
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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.

Tots podem
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Ens asseguren que es 
pot. Mireu, anar per un nou 
camí sempre atreu, però 
ens dóna un neguit pel destí 
desconegut on ens porti. I 
el fotut del cas es que vo-
len que siguem nosaltres 
mateixos amb el vot donat 
els que obrin aquesta caixa 
de Pandora. I ara em dono 
compte que no es un ne-
guit el que sento, és senzi-
llament por. Pel record de 
Pujols i Tripartits, de la Ítaca 
ideal que ara ens prometen 
a canvi de no tenir present 
com han prostituït aquesta 
democràcia amb pocs anys, 
pel fet d’haver-n’hi abusat 
ells mateixos. Ells mateixos!
 Ara amb tants Fulls de 
Ruta i un GPS espatllat 
es discuteixen si la llista 
ha d’ésser transversal, ho-
ritzontal, amb diagonal o 
perpendicular. En qualse-
vol que es trií cada partit 
farà mans i mànigues per 
ficar-hi els seus fidels esco-
lanets. Faran brillants sem-
blances de cadascú d’ells, 
amb mèrits i medallons, i 
continuarà essent una llista 
tancada. Quans anys fa que 
es parla de fer-les obertes? 
Ara es diu (aprofitant el 
cas), que la societat grega 
ja està per molt de temps di-

vidida. Aquí som diferents, 
i el nostre Honorable es 
cansa de dir que això aquí 
no passarà. És sabut que no 
saps el que tens fins que ho 
perds. Davant de la quanti-
tat d’encerts que ha tingut 
en la seva vida politica (?), 
jo no puc dubtar-n’hi ni un 
moment (?).
 No hem d’estar temo-
rencs de que ens portin a 
una societat tan sana, tan 
higiènica, tan neta que ens 
provoqui un estat d’ansie-
tat del tot incurable. Sense 
tractament possible. En 
quatre dies la senyora Co-
lau ja ha empleat al seu 
company al moviment B. 
Comú. I la senzilla i edu-
cada alcaldessa de Madrid 
li ha donat feina a un net. 
Certament, avui tot una pre-
benda molt estimada. No 
cal fer-se mala sang, si a un 
emigrant se li permet el re-
agrupament familiar, qui no 
entendrà gestos tant plens 
d’amor? Un exemple vivent 
i visible de que el temps tot 
ho pot, la vida dóna moltes 
ocasions de canvi, i també 
més d’una per destruir.
 Amb els anys poques 
coses t’acaloren, i has vist 
i veus que quasi totes les 
bones obres són una bar-

reja més o menys ben feta, 
d’altruisme i interès propi. 
D’aquesta menja tindrem 
temps, si Déu ho permet, de 
menjar-ne a dojo. L’erotisme 
del poder converteix  les 
ovelles en llops. Tots volen 
tocar poder i protagonisme.
 La nostra Forcaddes, 
quasi no cal dir res més per 
entendren’s, se’n va anar a 
Gaza (Palestina), a rompre 
el bloqueig marítim que 
pateixen per part de l’Estat 
d’Israel. La flota “rompe-
dora” es va desfer com un 
“bolado” davant de l’acos-
tumada ferma decisió dels 
israelians. Però, oh merave-
lla dels cels! La senyora For-
cades s’havia retirat per una 
indisposició que devia d’és-
ser molt forta. Pobreta! No 
va poder sortir als noticiaris 
ni fent cap senyal de victò-
ria ni el de víctima de la bru-
talitat jueva. Quan devia val-
dre el treure-la de l’aventura 
en que s’havia ficat? Quina 
opereta bufa per complir 
amb el políticament correc-
te per les seves idees no reli-
gioses, no important-li gaire 
l’ètica cívica que hauria de 
tenir. Si vol defensar-nos a 
nosaltres com a cristians, 
no cal que marxi de creuer, 
aquí hi ha feina sobrant, i 
amb ella, sense cap dubte 
va en augment. I sense cap 
virus ni vacuna contra els 
que lluità les maleïdes mul-
tinacionals. 
---------------------------------------------

 Això, clara i senzilla-
ment, és el primer que us 
volem dir.
 Els comerciants dels 
carrers Sanahuja i Barce-
lona que vam dur a terme 
la Shopping Night el pas-
sat 3 de juliol estem molt 
agraïts tant a l’Ajuntament 

Moltes gràcies
Organitzadors de la 1a Shopping Night Balaguer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Actualment el món 
automobilístic està en 
plena recuperació des-
prés de la crisi financera.
 Malgrat tot, avui en 
dia no tothom pot tenir 
cotxe propi per falta de 
recursos econòmics per 
fer front aquesta despe-
sa. Per aquest motiu, i 
per qüestions d'estalvi 
energètic penso que se-
ria bo utilitzar la resta de 
mitjans de transport al-
ternatiu als cotxes, molt 
efectius, com ara l'auto-
bús, el tren, la bicicleta i 
també el taxi.
 Però que passarà en 
un futur amb el sector 
dels cotxes? Molts fu-
turistes, revistes cien-
tífiques i emprenedors 
estan avançant una nova 
tendència que seria optar 
per un cotxe totalment 
autònom i amb energia 
elèctrica. A Califòrnia 
(EUA) ja utilitzen vint-i-
cinc prototips circularan 
per Mountain View se-
gons ha informat l'empre-
sa de Chris Urmson.
 Es tracta d'un cotxe 
autònom, de dimensions 
petites, de moment de 
dos places que permeten 
una conducció totalment 
automàtica que no reque-
reix cap tipus de coneixe-
ment sobre circulació, ja 
que no té volant i la con-
ducció està automatitza-
da mitjançant una conne-
xió amb els mapes que té 
la gran marca de Google.
 La moda del “Google 
driverless car” suposa-
rà una gran millora de 
la seguretat per evitar 
qualsevol accident de 
trànsit. Fins ara tenir un 
cotxe et proporcionava 
la mobilitat, sentir-se re-
alitzat, llibertat, intimitat, 

El cotxe fantàstic
Josep Maria Castells Benabarre
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

independència, comoditat 
i també més facilitat per 
trobar parella, mentre que 
aquests nous cotxes que 
aportaran millor segure-
tat que la resta de cotxe 
conduits per persones. 
Conduirà autònomament 
per ciutat i per carretera, 
tot detectant altres vehi-
cles, senyals de trànsit, 
vianants, etc. L'únic contra 
que té és només pot agafar 
una velocitat de 40 Km/
hora. Això s'ha de millorar i 
que arribi a velocitats més 
altes per així poder circular 
per autopistes. Malgrat la 
poca velocitat que agafa-
ran serà un bon producte 
perquè apostarà una sèrie 
de comoditats tecnològi-
ques (com ara televisions 
d'alta tecnologia per poder 
visionar pel·lícules, televi-
sió o escoltar la ràdio per 
streaming,etc.). 
 Aquest cotxe ve a ser 
un cotxe modern per les 
classes benestants, amb 
un cost que no tothom 
podrà fer front inicialment 
però que quan hi hagi ple-
na ocupació serà sens dub-
te la millor opció per tota 
la gent. Tant de bo altres 
marques s'animin a la inici-
ativa de Google de crear el 
seu propi vehicle autònom. 
Quan parlem de futur par-
lem d'avanços i més como-
ditat, per això crec que no 
hem de témer al futur. Per 
qüestió de futur,triem pro-
ductes innovadors!

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

de Balaguer,a l’Associació 
2021, com als nostres ve-
ïns, al públic assistent, a 
tots els grups i artistes que 
van actuar i a tots els col-
laboradors per la seva par-
ticipació i per la bona aco-
llida que ha tingut aquesta 
primera edició.

 Volem aprofitar aques-
tes línies també per discul-
par-nos per les molèsties 
que s’haguessin pogut 
ocasionar i us animem a 
informar-nos-en per poder 
millorar en properes edici-
ons.
 Va ser una nit d’ambi-
ent festiu que ens engres-
ca a continuar treballant 
junts pels nostres clients i 
amics. Per això, una vega-
da més: MOLTES GRÀCI-
ES.
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 L’Associació Joves-
BLG juntament amb 
l’Ajuntament, ha orga-
nitzat la 1a edició de la 
Gimcana Olímpica que 
tindrà lloc el dissabte 1 
d’agost, una jornada es-
portiva que constarà de 

5 proves esportives per 
equips d’entre 5-8 partici-
pants, mixtes i majors de 
14 anys. Els esports són 
bàsquet, futbol, voleibol, 
circuit multiesportiu i 
atletisme. Durant el dis-
sabte es començaran les 
activitats de competició 
sobre les 11 del matí, i 
després d’una pausa per 
dinar i recuperar forces 
es reprendrà el joc fins 
les 21.30 de la nit a la 
zona poliesportiva de Ba-
laguer. Més informació al 
facebook de Joves BLG.

L’Associació de Joves BLG
organitzen la 1a Gimcana
Olímpica el dia 1 d’agost

La Gimcana es
celebrarà el proper 
dissabte 1 d’agost a 
partir de les 11 del 
matí

Gimcana Olímpica

Les nits d’estiu a Balaguer, plenes
d’activitats diferents per a totes les edats

 Balaguer ofereix per les 
nits dels mesos de juliol i 
agost, un seguit d’activitats 
adreçades a totes les edats.
 Els dilluns amb les ca-
minades per la ciutat, amb 
sortida a les 21.30 h des de 
la Plaça Mercadal, la regi-
doria d’esports ens ofereix  

una activitat esportiva apta 
per totes les edats, només 
cal tenir ganes de fer una 
caminada per diferents zo-
nes de la ciutat. Els dimarts 
arriba el torn a les piscines 
del Secà, que obren fins a 
la una de la matinada i a 
part ofereixen la possibi-

Caminades per la ciutat

litat de practicar diferents 
modalitats d’exercici dins 
de l’aigua a partir de les 
21.30 h, amb activitats de 
aquatonno, aquazumba i 
aquabox. 
 Els dimecres a les 22 h, 
el cicle de monòlegs, arriba 
amb una gran novetat, el 
canvi d’ubicació, passant 
a fer-se a la placeta de dar-
rera del Teatre Municipal i 
oferint més espai pels que 
vulguin a passar una nit 
divertida amb els monòlegs 
a la fresca.
 Dijous música a baix 
al riu de la mà de la gespa 
al cul, amb l’actuació a 
les 22.30 h amb grups que 
refrescaran les nits.
 Els divendres a Lapa-
llavacara és el torn pels 
amants de la fotografia de 
21 a 22 h.

Els monòlegs a la placeta de darrera del Teatre Municipal
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Balaguer celebra Sant Jaume amb un 
taller i la popular Festa dels Fanalets

Festa dels Fanalets

La 6a Trobada d’Acordionistes de
Balaguer el dissabte 18 de juliol

El 24 de juliol a les 8 de la tarda, hi haurà l’actuació 
dels Ministrils de Lleida i es repartirà coca 

Trobada d’Acordions a Balaguer

 L’Associació Acordionik, 
o r g a n i t z a  p e l  p r o p e r 
d issabte  18  de  ju l io l 
Balaguer acull una nova 
edició, la sisena enguany, 
de la Trobada d’acordions 
‘Ciutat de Balaguer’, a la 
Plaça Comtes d’Urgell.
 A partir de les 7 de la 
tarda hi haurà la Trobada 
d’Acordions. A les 10 del 
vespre hi haurà el sopar 
dels acordionistes i  a 
partir de les 23,30 hores es 
presentarà una Jab Session.

 Balaguer celebrarà la 
festivitat de Sant Jaume 
amb la popular Festa dels 
Fanalets.
 El divendres 24 de juliol 
hi haurà l’actuació dels 
Ministrils de Lleida, la 
ballada de gegants amb 
el Sereno, el berenar amb 
la tradicional coca de Sant 
Jaume a les 8 de la tarda, 
a la Plaça de Sant Jaume, 
organitzat per l’Associació 
de Veïns del Centre Històric.
 D’altra banda, els dies 
21 i 22 de juliol es farà el 
Taller de Fanalets al carrer 
d’Avall obert a tots els nens 
i nenes que el vulguin lluir 
per la festa del divendres.

 Dimecres 17 de juny, 
es va realitzar la cloenda 
de les Aules Universitàries 
de la Noguera. Seixanta 
a l u m n e s  q u e  h a n 
participat cada dimecres 
durant tot el curs escolar 
d’una classe de formació 
contínua a la setmana, que 
s’organitzen i coordinen 
des dels Serveis Socials 

Cloenda del curs 2014-2015 
de les Aules Universitàries de 
la Noguera

Cloenda Aules Universitàries

del Consell Comarcal de la 
Noguera en col·laboració 
amb la Universitat de 
Lleida (UdL), els Serveis 
Educatius de la Noguera i 
l’Ajuntament de Balaguer. 
La cloenda va anar a 
càrrec de la Presidenta 
del Consell, l’alcalde de 
Balaguer i el vicerector de 
la UdL.
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Anuncis breus classificats
TREBALL
-----------------------------------
NATIVA dóna classes 
d’anglès, i classes de 
conversa en anglès. 
Amb possibilitat de fer-
ho individualment o en 
grups organitzats. De-
mana disponibilitats 
sense compromís. Raó 
telèfon: 650422582.
------------------------------------
S’OFEREIX realitzador 
amb equip de càmera 
per vídeos de bodes, 
comunions, bateigs i 
altres esdeveniments. 
Àmplia experiència 
en el sector audiovi-
sual. Pressupost sense 
compromís. Contacte 
Dani Arregui, mòbil 
686774086 o e-mail a: 
daniaso@gmail.com
----------------------------------
ES DONEN classes 
particulars i repassos 
d’anglès d’Educació 
Primària, ESO i Bat-
xillerat. Raó telèfon: 
698383277.
-----------------------------------

IMMOBLES
-----------------------------------
ALQUILO PISO 1a li-
nia de mar en Cunit, 3 
hab., 2 baños, terraza, 
parquing, piscina co-
munitaria. Setiembre 
1a quincena: 700 € y 2a 
quincena: 600 €. Posibi-
lidad alquilarlo todo el 
año. Razón: 661470848.
-------------------------------------
ES LLOGA pis al c/ Sa-
nahuja, 28, tot moblat 
i equipat, calf. i asces-
sor. 2 habitacions. Raó: 
675497518-973446087.
------------------------------------- 
OPORTUNITAT, ven-
da de parcel·les aïlla-
des a la millor zona 
de Balaguer, al cos-
tat del col·legi Mont-
roig, de 516 m2. Raó: 
676996765.
-----------------------------------
ES LLOGA apartament 
a Camarasa, tot equi-
pat, a/a, foc a terra, 
amb vistes al riu. Raó: 
973447752-639920281.
------------------------------------

ES TRASPASSA cafe-
teria-restaurant amb 
xiqui-park. Totalment 
condicionat i equipat, 
per no poder atendre. 
Raó: 625451656.
------------------------------------
SALOU Y CAMBRILS, 
alquilo por semanas, 
dos apartamentos cer-
ca de la playa. Casa 
adosada en Vilafortuny, 
7-8 personas con pisci-
na (particular). Razón: 
609369537-616504463.
------------------------------------
LLOGUER trasters de 
diferents tamanys. 
Accés amb vehicle 
fins a la porta. Sor-
tida de Balaguer di-
recció Lleida. Raó: 
666411827.
------------------------------------
ES LLOGA àtic prop 
zona universitària de 
Diagonal, 3 hab., para-
da metro Pubilla Casas 
i trambaix Cal Rigal. 
Ideal estudiants. Raó: 
605642959.
------------------------------------

VARIS
-----------------------------------
COMPRO: Joguines 
antigues, scalextric, 
segells, plomes esti-
logràfiques, rellotges 
antics, còmics i lli-
bres antics, àlbums 
de cromos, monedes, 
bitllets, postals i fotos 
antigues.... Articles 
relacionats amb Bla-
aguer. Contacteu al 
telèfon: 676803205.
------------------------------------
COMPRO RELLOTGES 
Rolex, Omega, Cartier, 
Breitling... Coberteries 
i objectes de plata. 
No importa antiguitat. 
Pago al comptat. Raó 
telèfon: 628727539.
------------------------------------

SEÑORA MAYTE, vi-
dencia y tarot. Alta 
magia blanca. Ho-
ras a convenir. Inte-
resado/as llamar al: 
656826568-609135472.
-----------------------------------
ES VEN màquina de 
pintar Airless, compre-
sor i tres pistoles. Raó: 
973447012-648420350.
------------------------------------
Per posar anuncis 
en aquesta secció de 
breus classificats, us 
podeu adreçar a les 
nostres oficines al 
c/ Sant Lluís, 36-38 
altell de Balaguer, al 
973448273 o bé al nos-
tre web: grocdigital.
com
-----------------------------------

La família LIÑAN-MELER
Volem agrair a tothom les mostres d’estima

i suport que ens heu donat arran de la pèrdua
del nostre germà LLUÍS.

També volem donar les gràcies per
acompanyar-nos al funeral celebrat a Balaguer

el passat 30 de juny.
Gràcies a tots.
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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.
09.30 ” dissabtes
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                       disbts. mercat
13.35 SOLSONA            dill., dima., dij., div.
16.35 “                                        divendres
09.20 PONTS                                           diari
13.35 “                      de dill. a div. 
16.35   “                                        divendres 
16.50 “ diari
19.10  “                        de dill. a div. 

SORT.                   DESTINACIÓ              CALENDARI
13.37                      ESTERRI D’ÀNEU                  diumenge
17.22  “                                                diari
20.07                            “                  diari
21.21  “                                  de dill. a div.
13.17 AGRAMUNT                             de dill. a disb.
19.47 “                                  de dill. a div.
06.30   ÀGER                             de dill. a div.
07.20  “                                            dissabtes
13.37 “                                      diumenge
14.00 “                              de dill. a disb.
14.25 “                              de dill. a div.
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
14.45 “                     de dill. a div. feiners
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 10.30
14.16 14.46
18.10 18.39
18.50 19.20
21.05 21.34

BALAGUER LA POBLA
09.39 (2) 11.00
11.09 (4) 12.30

SORTIDES ARRIBADES

LLEIDA BALAGUER
07.15 (1) 07.44
09.10 09.39
10.40 11.09
17.30  17.59
20.30 20.59

LA POBLA BALAGUER
12.56 (3) 14.16
17.30 (4) 18.50

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

De les 8 de la tarda del 16 de juliol a les 8 de la tarda del 23 de juliol ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 23 de juliol a les 8 de la tarda del 30 de juliol MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 30 de juliol a les 8 de la tarda del 6 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 445795
RENFE                                                 973 445503
ALSINA GRAELLS                           902 422242
TAXIS PÚBLICS                               973 445022
CORREUS                                         973 445826
JUTJAT N.1                973 451353 / 973 451383
JUTJAT N.2                973 451162 / 973 451287
JUTJAT N.3                                       973 035900
SALA DE PROCURADORS         973 451177
DESPATX PARROQUIAL              973 445342
ESGLÈSIA EVANG. PENT.             973 446457
FUNERARIA SANT JOSEP          973 445786
                629 447113 - 629 377476 -973 390862
CASAL GENT GRAN                      973 446259
-------------------------------------------------------------------------
BELLCAIRE D’URGELL
AJUNTAMENT                                 973 586005
-------------------------------------------------------------------------
CAMARASA
AJUNTAMENT                                 973 420009
-------------------------------------------------------------------------
CASTELLÓ DE FARFANYA
AJUNTAMENT                                 973 428007
-------------------------------------------------------------------------
CUBELLS
AJUNTAMENT                                 973 459005
-------------------------------------------------------------------------

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

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) Diumenge.
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