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Amb el suport de

 Aquest proper cap de setmana, Balaguer es tornarà 
a vestir de Festa per celebrar la Transsegre.
 Des d’aquell estiu del 1985 ja han passat 32 edicions 
d’una festa que va sorgir del poble, i que s’ha mantingut 
durant més de tres dècades, sense canvis substancials 
i sempre, amb la il·lusió del primer dia, per part 
d’organitzadors, i sobretot dels participants a la baixada, 
i dels milers d’espectadors que s’acumulen als marges 
del riu Segre, des de Camarasa fins a Sant Llorenç, en la 
primera etapa i a Balaguer durant l’etapa del diumenge.
 Però com tot, l’organització, L’Admirals Cup Light’s 
ha passat, al llarg dels anys, petites crisis, que sempre 
s’han acabat resolent. La gent ha anat variant al llarg 
dels anys, tot i que un petit nucli de gent, ha perdurat 
anys i panys al capdavant de l’organització. Petites crisis, 
sobretot provocades per la manca de recursos en algunes 
ocasions, que han provocat dèficits econòmics que s’han 
anat solucionant amb l’ajut de les administracions, que 
sempre han estat al costat de la Transsegre.
 Des de fa cinc anys, l’organització ha decidit que 
tots els participants, vora tres mil, facin una aportació 
econòmica cadascun per ajudar a afrontar les despeses 
d’una actes, totalment gratuïts pels espectadors, que 
poden col·laborar amb la festa, demanant civisme i 
responsabilitat amb el medi ambient. També es pot 
adquirir la samarreta que cada any es confecciona en 
motiu de la festa, o consumint en la barra del bar que 
l’organització posa al parc de la Transsegre, durant la 
festa nocturna del dissabte i el diumenge al matí, tot 
esperant la baixada de les barques de la segona etapa 
entre el partidor de Gerb i la ciutat de Balaguer.
 Bona Transsegre a tothom!!

Transsegre 2016
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Prop de 3.000 mariners solcaran les 
aigües del riu durant la Transsegre

 Des de l’any 1985, el 
segon cap de setmana de 
juliol, reuneix milers de 
visitants als marges del 
riu Segre, entre Camarasa 
i  Balaguer per  gaudir 
de la baixada de les 300 
embarcacions casolanes 
que prop de tres mil mariners 
han construït durant les 
darreres setmanes per 
poder participar a la Festa 
de la Transsegre.

 La prova consisteix en 
baixar des de Camarasa fins 
a Balaguer, en dues etapes. 
La primera de les etapes, 
es celebra el dissabte a la 
tarda, entre Camarasa i 

Transsegre

Els participants continuen col·laborant 
amb una aportació econòmica per baixar

Sant Llorenç de Montgai, 
mentre que la segona etapa 
es fa el diumenge al matí, 
entre el Partidor de Gerb i 
Balaguer, on son rebudes 
per centenars de visitants.

Transsegre

 Per continuar gaudint 
de la Transsegre ens toca 
mullar-nos el cul! Pel bon 
funcionament de la festa, 
cada tripulant col·laborarà 
amb una aportació de 12 
euros més 10 euros per 
embarcació.
 D e g u t  a  l a  i r r e s -
ponsabi l i ta t  d ’a lguns 
l ’o rgan i t zac ió  es  veu 
obligada a implantar una 
fiança de 5 euros que a 
l’arribada a Sant Llorenç, 
si  es porta una bossa 
d’escombraries es retornarà 
l’import en forma de val a 
bescanviar a la caseta de 
tiquets a Balaguer.

Arriba la 32ena edició 
de la Festa de l’aigua, la 
Transsegre,  aquest cap 
de setmana del 8 al 10 
de juliol

 La  popular  festa 
aquàtica de la Transse-
gre, arriba enguany als 
seus trenta-dos anys, 
des d’aquell estiu del 
1985, en que uns joves 
balaguerins van decidir 
construir una embarcació 
casolana i deixar-se anar 
riu avall per les aigües del 
Segre, una calorosa tarda 
d’estiu.
 Han passat 32 anys, 
i la festa s’ha consolidat  
com la festa major de 
l’estiu a Balaguer i de la 
comarca de la Noguera.
 Molts anys amb mol-
tes anècdotes, bones i 
dolentes, simpàtiques 
que han quedat a la me-
mòria de milers de bala-

32 anys d’història avalen la 
festa com a Festa Major de la 
comarca de la Noguera

Desenes de joves
col·laboren cada any 
per a que la festa de 
la Transsegre sigui tot 
un èxit pel públic

guerins que un any o altre 
s’han decidit a construir la 
seva barca i participar en 
aquesta baixada pel riu 
Segre.
 Són molts els joves de 
18 anys, que baixaran per 
primer cop, amb tota la 
il·lusió de participar en la 
Festa més popular.
 La seguretat ha estat 
el cavall de batalla d’una 
organització que de mane-
ra desinteressada treballa 
any rere any per a que la 
Transsegre sigui tot un 
èxit. Uns joves organitza-
dors que van renovant-se 
tot i que durant els dos 
dies de la baixada, hi ha 
desenes de col·labradors 
balaguerins que des de fa 
molts anys donen el seu 
cop de mà per a que no 
falli res i la prova sigui una 
festa gran, fent gaudir a 
grans i petits, no tant sols 
de Balaguer sinó d’arreu 
de les comarques catala-
nes que cada any assistei-
xen a la festa aquàtica.

Transsegre
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Prohibit el consum d’alcohol a la baixada 
i obligatori l’ús d’armilla salvavides

 Les normes de seguretat 
pels tripulants són molt 
clares per part dels orga-
nitzadors. Entre les normes 
més importants cal desta-
car l’obligatorietat, durant 
la baixada, de l’ús d’armilla 
salvavides; queda prohibida 
la baixada als menors de 
18 anys; està prohibit el 
consum d’alcohol durant 
la baixada; està totalment 
prohibit baixar de la barca 
per mullar la gent, i el mà-
xim per embarcació, són 10 
tripulants. Imatge de la Transsegre 2016

Creu Roja amb la Transsegre

Gran col·laboració de Protecció Civil,
Policia Local, Mossos, Bombers i Creu roja
 L’organització compta 
amb l’inestimable suport 
per aconseguir i vetllar 
per  la  seguretat  de ls 
participants i curiosos 
durant tots els dies de la 
festa.
 Així  doncs,  amb la 
col·laboració dels membres 
de Protecció Civil, de Creu 
Roja, i de la Policia Local 
de Balaguer i dels Mossos 
d’Esquadra, així com la dels 
Bombers que vetllen per la 
seguretat.

Divendres 8 de juliol
21.30 h Actuació de la batucada Turukutà.
22.30 h Exhibició del Club Rítmica de Balaguer. 
00.00 h Actuacions dels Dj’s Lokito, Oriol Garcia i 
Dubsound.

Dissabte 9 de juliol
09.00 h Comencen les verificacions de barques al 
Parc de la Transsegre. Fins a les 13 h, llavors, els 
controls es traslladaran a Camarasa.
*Es demana a tots els participants que vinguin a 
Balaguer a verificar. Els controls a Camarasa úni-
cament seran en cas d’urgència.
15.00 h Sortida de les barques des de Camarasa.
20.00 h Tancament d’arribades a Sant Llorenç.
23.00 h Actuacions musicals a càrrec de “La cintura 
de Paula”, “Zàping versions”, “Doctor Prats” i “The 
zoo killers”.

Diumenge 10 de juliol
11.00 h, Sortida de les barques des de la platgeta 

de Gerb. 
13.00 h Actuació de la batucada Turukutà.
13.30 h Arribada de les embarcacions a Balaguer.
14.00 h Lliurament de premis a la caseta de la 
Transsegre.

Programació Transsegre 2016
8, 9 i 10 de juliol
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S’espera que siguin milers de 
persones les que assisteixin a 
la Festa

Espectadors durant la baixada

Als tres mil
participants s’han de 
sumar els milers de 
persones que
assisteixen de públic

 No  només  es  la 
baixada del  r iu .  La 
Transsegre s’ha convertit 
en sinònim de festa, 
de rauxa, i són milers 
els joves que esperen 
la festa del dissabte 
al vespre al parc de la 
Transsegre, per gaudir 
d’una de les festes més 
màgiques de l’any.
 Molts anys de festa 
que no haurien estat 
possibles, si els parti-
cipants, però sobretot 
els organitzadors, no 
haguessin disposat de 

moltes hores del seu 
lleure per organitzar fins 
al darrer detall, aques-
ta festa major d’estiu 
de Balaguer, coneguda 
arreu de Catalunya i les 
comarques més properes 
de l’Aragó.
 Tot és a punt per a 
que gairebé 300 embar-
cacions i prop de tres 
mil intrèpids mariners 
d’arreu de Catalunya i 
d’altres zones de l’es-
tat espanyol i d’Europa, 
repeteixin l’experiència 
aquest proper cap de 
setmana del 8, 9 i 10 de 
juliol.
 També els milers de 
visitants que faran de 
públic tant a la platja 
de Sant Llorenç com 
el diumenge al matí al 
marge esquerra del riu 
de Balaguer.

T R A N S S E G R E

Zona d’acampada a baix al riu i diferents 
punts d’aparcaments habilitats

 Per a que la festa funci-
oni i tothom la pugui gaudir 
hi ha una sèrie de punts 
importants que l’organitza-
ció vetlla, perquè els actes 
programats durant els tres 
dies, puguin passar sense 
incidents destacables.
 A baix al riu, al costat 
del parc de la Transsegre 
hi ha habilitada una zona 
d’acampada gratuïta per als 
participants amb serveis i 
dutxes, durant els dies de la 
Transsegre.
 Des de l’organització, 
es dóna a totes les barques 
una “P” de pàrking que 

Zona d’acampada a baix al riu

L’Organització vetlla per 
la seguretat i el bon
funcionament de tots els 
actes i que els visitants 
gaudeixin de la festa

dóna accés al vehicle que 
transporti l’embarcació 
per entrar al parc tancat de 
Camarasa. Durant els dies 
de la Transsegre, s’habilita 
també diferents zones 
de pàrquing gratuïtes als 
voltants de les zones on es 
desenvolupa la baixada, per 
tal de que totes les persones 

que vulguin aparcar, ho 
facin en llocs adequats i no 
dificultin el trànsit per les 
zones d’accés, no causant 
retencions ni essent un perill 
per la circulació.
 Un estant d’informació a 
baix al Parc de la Transsegre 
estarà obert durant el 
dissabte i diumenge mati, 
per donar informació sobre la 
festa i on també s’hi podran 
comprar  diferents articles 
de merchandising. El punt 
d’informació es traslladarà 
el dissabte tarda al parc de 
Camarasa. 
 L’organització apel·la 
al comportament cívic de 
tots els assistents perquè 
es desenvolupi la festa 
sense accidents, tant els 
participants de la baixada, 
s e g u i n t  l e s  n o r m e s 
marcades, com també el 
públic que assisteix a la 
festa.Caseta d’informació a baix al riu
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Els primers en arribar al parc tancat de 
Camarasa seran els primers de sortir

 Els organitzadors volen 
deixar clara la normativa 
de les sortides de les dues 
etapes, per tal de vetllar 
per la seguretat de tots els 
participants.
 L’ordre de sortida de la 
primera etapa es farà se-
gons l’ordre d’arribada de 
les embarcacions al Parc 
Tancat de Camarasa.   
 El tipus de sortida serà 
“a cop de pito i bandera”. 
Totes les barques hauran 
estat verificades durant el 
matí del dissabte.
 La sortida a les 15 h,  des 
del parc de Camarasa, és de 
les imatges més impactants 
de la prova.Sortida des de Camarasa

El dissabte, les barques sortiran de
Camarasa i arribaran a Sant Llorenç 
 Les embarcacions caso-
lanes surten del parc tancat 
del poble de Camarasa, a 
partir de les 3 de la tarda, 
i una hora més tard, co-
mencen a arribar, les més 
ràpides al pantà de Sant 
Llorenç, on els esperen 
centenars d’espectadors, 
que esperen la típica remu-
llada per part dels milers de 
participants.
 La segona etapa, se 
celebra el diumenge al matí 
entre Gerb i Balaguer.

El tipus de sortida serà “a cop de pito i bandera” i 
les barques s’hauran de verificar el dissabte al matí

Arribada a Sant Llorenç

Música, rítmica i espectacles, 
les nits del divendres i
dissabte a baix al riu

“La cintura de Paula” dissabte a la nit

 Un dels moments 
més esperats  de la 
Transsegre pels milers 
de participants i pels 
milers de balaguerins 
que gaudeixen de la 
festa, és el concert del 
dissabte a la nit al marge 
esquerre del riu Segre.
 Però la festa ja co-
mençarà el divendres 
8 de juliol per anar fent 
boca, amb una batucada 
a càrrec de Turukutà i 
una exhibició del Club 
Gimnàstica Rítmica de 
Balaguer. A continua-
ció  actuacions dels dj’s 
Lokito, Oriol Garcia i 
Dubsound.
 El dissabte al vespre, 
arribarà la festa nocturna 
amb un gran espectacle 
de llum i so que donarà 
pas a l’actuació musical 

dels grups La Cintura de 
la Paula, Zàping Versi-
ons, Doctor Prats i The 
Zoo Killers, al parc de la 
Transsegre que tocaran 
fins ben entrada la mati-
nada, i mentre els hi que-
din forces als mariners 
que hauran participat 
a la primera baixada, i 
que hauran de guardar 
forces per la baixada del 
diumenge al matí.
 Les arribades a Bala-
guer el diumenge al matí, 
estaran amenitzades per 
la batucada Turukutà al 
parc de la Transsegre. Els 
premis es lliuraran a la 
caseta de la Transsegre a 
partir de les 14 h, ja que 
es tancaran les arribades  
a les 13.30 de les barques 
que surten des del parti-
dor de Gerb. 
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Visites turístiques per
Balaguer, els dissabtes d’estiu 
de 6 a 8 de la tarda

Muralla de Balaguer

Les visites es van
iniciar el passat
dissabte dia 2 i es
faran els dissabtes de 
juliol i agost

 Com ja és habitual, 
durant els mesos de 
juliol i agost, l’oficina de 
turisme de l’ajuntament 
de Balaguer organitza 
unes visites guiades 
gratuïtes per tal  de 
promocionar la ciutat 
aprofitant aquest període 
vacacional.
 E n g u a n y,  c o m  a 
novetat, aquestes visites 
que en els darrers anys 
es feien en divendres 
s’han passat a dissabte 
per la tarda coincidint 

amb l’ampliació d’horari 
de l’obertura de l’església 
de Santa Maria, que els 
dissabtes per la tarda 
estava tancada i enguany 
també s’obrirà, des de 
l’1 de juliol fins al 18 de 
setembre.
 Per aquest motiu, 
també el recorregut de 
la visita se centrarà en 
la part alta, coneixent  
Balaguer de dalt a baix, 
visitant a fons l’església 
de Santa Maria que 
inclou l’audició d’una 
peça clàssica musical, 
la pujada al campanar o 
torre del Moro i després 
passejar per la Muralla i 
acabar al Centre Històric. 
 El punt de trobada 
serà els dissabtes de juliol 
i agost, davant l’església 
de Santa Maria a les 18 h.

Sala i Masses Associats, nova empresa 
instal·lada al viver d’empreses 

 Una nova empresa, Sala 
i Masses Associats s’instal·la 
al  Centre d’Empreses 
Innovadores de Balaguer. La 
nova entitat posa al servei de 
les petites i mitjanes empreses 
una plataforma online de 
gestió de morositat. Sala i 
Masses permet traslladar a 
les PIME’s una gestió que fins 
ara l’havien dut a terme grans 
empreses o bancs. 
 L’alcalde de Balaguer, 
Jordi Ignasi Vidal, ha valorat 
de forma molt positiva la 
instal·lació d’aquesta nova 
empresa al CEI, un fet que, 
diu, pot ajudar a revitalitzar 
el teixit empresarial de la 
comarca.Signatura del conveni

Acabada la reurbanització del parc
infantil de la Plaça Pere Casaldáliga
 L’ a j u n t a m e n t  d e 
Balaguer ha finalitzat les 
obres de remodelació de la 
Plaça Pere Casaldáliga.
 Les obres,  amb un 
pressupost de més de 60.000 
euros, han permès delimitar 
dos espais diferenciats, un 
per als més petits i un altre 
per als adolescents.
 A  m é s ,  h a n  s e r v i t 
per solucionar alguns 
problemes de seguretat que 
hi havia fins ara. La plaça ja 
està en funcionament.

És la setena empresa que s’instal·la al CEI de
Balaguer des de la seva obertura fa set mesos

Plaça Pere Casaldáliga

B A L A G U E R
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 A q u e s t  d a r r e r 
trimestre, els alumnes 
de 3r d’ESO de l’Institut 
C iutat  de  Balaguer 
han treballat el sector 
terciari o de serveis 
de l ’economia. Amb 
l’objectiu que aquests 
alumnes coneguin de 
primera mà el sector 
terciari que els és més 
proper, s’ha convidat el 
Consell Comarcal de la 
Noguera a impartir-los 
una sessió explicativa i 
pràctica. 
 L a  t è c n i c a  d e 
Turisme del Consell 
Comarcal, Anna Paüls, 
els ha explicat que a la 
Noguera el turisme està 
vivint un fort increment 
d’uns anys ençà, fet 
que afavoreix l’augment 
de les empreses de 
serveis que hi estan 
vinculades. L’àrea de 
Promoció Econòmica 
del Consell Comarcal 
de la Noguera promou 

Alumnes del Ciutat de Balaguer 
treballen el sector terciari amb 
el Consell Comarcal

el creixement d’aquest 
sector sobre la base de 
mantenir l’equilibri entre 
el  desenvolupament 
e c o n ò m i c  i  l a 
sostenibilitat. En aquest 
a s p ec t e  és  c la u  la 
certificació del Montsec 
c o m  a  d e s t i n a c i ó 
t u r í s t i c a  i  r e s e r v a 
Starlight avalada per la 
UNESCO, que exigeix 
determinats requisits 
a les act iv i tats que 
s’hi desenvolupen, per 
preservar les condicions 
naturals del territori.
 Entre les accions 
d e l  C o n s e l l  p e r 
promoure aquesta línia 
de desenvolupament 
comarcal ,  l ’àrea de 
T u r i s m e  p u b l i c a 
fullets, guies i mapes 
turístics, tant genèrics 
com per paquets més 
e s p e c i a l i t a t s  q u e 
agrupen diferents tipus 
de serveis de la nostra 
comarca.

Alumnes del IES Ciutat de Balaguer

Premis i guardons dels alumnes del 
IES Ciutat de Balaguer durant el curs

 Aquest ha estat un 
any d’èxits per a l’Institut 
Ciutat de Balaguer, ja que 
ha participat en un  bon 
nombre de certàmens i hi 
ha obtingut uns molt bons 
resultats.
 La Vinyet Miró Bonet de 
4t d’ESO pel primer premi 
en el concurs de relats 
breus que va organitzar  
l’ICE; Xavier Salvia Peiró 
alumne de 3r d’ESO pel 1r 
premi de la categoria de 
3r i 4t d’ESO del 38è Premi 
de Literatura Jove Enric 
Farreny, de les terres de 
Lleida  i  el 1r premi, a nivell 
nacional, del 10è Premi 
Sambori-Òmnium, amb 
el conte Aventures d’un 
escriptor i el seu ajudant; 
la Maria Martínez Bosch, 
de 3r d’ESO, per la seva 
història “No marxis, Júlia”,  

què va guanyar el 2n premi 
del concurs d’escriptura 
Ficcions.
 El  grup d’alumnes de 
2n d’ESO  format per Íker 
Kind, Antoni Juárez, Miquel 
Martínez i Adrià Botigué 
que van guanyar la VII 
Gimcana Lingüística de la 
Noguera. 
 A les alumnes, Anna 
Campàs, Victòria Carreras, 
Car la  Munsó i  I zarbe 
Perales de batxillerat que 
van guanyar el premi de 
la categoria C d’Educació 

Secundària Obligatòria 
i Postobligatòria amb el 
vídeo, Màgia o Ciència? El 
limonè, en el 3r Concurs 
de vídeos d’experiments 
científics de la Noguera. 
 I  per acabar, per la 
participació i el bon paper 
dels dos grups d’alumnes 
de 3r d’ESO formats per 
Arnau Guell, Mireia Moreno 
i  Josep Salud i  Maria 
Martínez, Arnau Castellà 
i Mireia Solsona en les 
semifinals del concurs 
Picalletres.

Alumnes i professors del IES Ciutat de Balaguer

B A L A G U E R

L’Institut Ciutat de
Balaguer, ha participat 
en molts certamens i 
també ha guanyat molts 
premis durant el curs
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La Càtedra d’Estudis Medievals tracta el 
tema dels animals a l’Edat Mitjana

 Continua aquest es-
tiu l’activitat “L’or del 
Segre. A la recerca del 
somni de Mariam”, una 
iniciativa que pretén 
apropar als visitants la 
ciutat de Balaguer i la 
història de la recerca 
aurífera al riu Segre.

  Les propostes per 
aquest estiu van ser el 
passat dissabte 2 de ju-
liol i els propers dissab-
tes, el 6 d’agost i el 3 de 
setembre.
 La visita comporta 
visitar els dos museus, 
la ciutat i cercar or al riu.

L’experiència de poder buscar 
or al riu Segre a Balaguer

L’Or del Segre

Presentació de la Càtedra 2016

 Més d’una cinquantena 
de persones han participat 
en la 21a edició de la Cà-
tedra d’Estudis Medievals 
del Comtat d’Urgell, que 

s’ha celebrat a Balaguer. El 
curs d’enguany ha tractat el 
tema dels animals a l’Edat 
Mitjana.
 La Càtedra ha comp-

tat amb diferents xerrades 
que s’han impartit des del 
dimecres 29 de juny fins 
divendres 1 de juliol, per 
ponents de gran prestigi i 
especialistes tots ells en 
els diferents àmbits que es 
s’han tractat.
 El curs realitzà una sor-
tida de treball de camp a 
poblacions com Cubells, 
Foradada, el Monestir de 
Salgar i Artesa de Segre. A 
la tarda, el Centre d’Entitats 
d’Artesa de Segre, es va fer 
la presentació de les actes 
de les edicions anteriors 
de la trobada científica, 
Formes de Convivència a 
l’Edat Mitjana i La Formació 
de la personalitat a l’Edat 
Mitjana, i també es va retre 
un homenatge al balaguerí 
Robert Cuellas, a càrrec de 
Joan Biscarri.
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 Com cada est iu , 
des de l’ajuntament de 
Balaguer, les regidories 
d’esports i joventut, es 
posen les piles i preparen 
un seguit d’activitats 
per entretenir al públic 
balaguerí i dels voltants 
durant els mesos de 
juliol i agost.
 La setmana comença 
amb les caminades per 
la ciutat a les 21 h del 
vespre amb sortida des 
de la Plaça Mercadal. 
Enguany ofereixen un 
novetat, ja que hi ha la 
possibilitat dels que es 
vulguin iniciar al running, 
fan una preparació amb 
monitor que els guia com  
practicar aquest esport.
 E ls  d imarts  toca 
el torn als concert de 
música amb directe 
a  l a  t e r r a s s a  d e 

Balaguer prepara activitats 
per tota la setmana des de 
Joventut i Esports

Caminades per Balaguer els dilluns

Cada estiu les
regidories d’esport i 
joventut entrenen als 
balaguerins amb
varies activitats

Lapallavacara, a partir 
de les 21.30 h, on cada 
dimarts hi haurà un grup 
diferent. Els dimecres a 
la placeta de darrera del 
teatre, a les 21.30 h els 
monòlegs. Els dijous a 
les 20.30 h a la piscina 
del Secà tocarà el torn a 
les classes d’aiguagim. 
Els divendres els amants 
de la fotografia tenen 
una cita a Lapallavacara 
a les 21 h.
 Activitats gratuïtes 
per gaudir de l’estiu a la 
fresca.

 El 15 de juny es va fer la 
sessió de cloenda de l’edi-
ció 2015-2016 de les Aules 
d’Extensió Universitària de 
la Noguera, que s’organitzen 
i coordinen des dels Serveis 
Socials del Consell Comar-
cal de la Noguera en col-
laboració amb la Universitat 
de Lleida (UdL) i l’Ajuntament 
de Balaguer.
 Un total de 102 alumnes 
de la comarca han participat 
aquest curs en 30 conferències 
impartides per professorat 
amb coneixements de 
diferents temàtiques,com 
mitologia, història de l’art, 
cultura popular, biologia, 
sociologia, entre altres. 

102 persones han participat a les Aules 
Universitàries de la Gent Gran

Sortida a Sitges

La Nissaga Bullfarines continua explicant 
els secrets medievals de Balaguer
 El Museu de la Noguera 
continua el cicle de visites 
teatralitzades a càrrec d’una 
nissaga de dones de la Bala-
guer del segle XIV: les Maries 
Bullfarines, amb l’objectiu de 
donar a conèixer el museu i 
també la vida de les dones a 
l’edat mitjana i s’han decidit 
portar a terme després de 
l’èxit que han tingut les visi-
tes teatralitzades que s’han 
fet fins ara a la ciutat. Cal 
reserva prèvia i les places 
són limitades a 25 persones. Visita de Maria Bullfarines

Organitzat pel Consell Comarcal en col·laboració 
amb la Universitat de Lleida i l’Ajuntament
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 Montgai acollirà el 
proper dissabte 16 de 
juliol l’acte central de 
commemoració del 50è 
aniversari de la creació 
del circuit del motocròs 
El Cluet, que entre els 
anys 1966 i 1986 va acollir 
campionats mundials 
de 125cc i europeus de 
250cc da manera que 
va esdevenir una de 
les plataformes més 
importants de promoció 
i  consolidació de la 
disciplina del motocròs 
a Catalunya i a Espanya. 
 P e r  t a l  d e 
commemorar aquesta 
efemèride l’Associació 
d’Amics del Motocròs de 
Montgai i l’Ajuntament 
han preparat un programa 
que començarà amb la 
celebració de la tercera 

50 aniversari del circuit de
motocròs El Cluet de Montgai 
amb la Copa motos Clàssiques

Circuit El Cluet de Montgai

L’Associació d’Amics 
del Motocròs de 
Montgai i l’Ajuntament 
organitzen els actes 
de commemoració

Copa Espanya de Motos 
Clàssiques. A primera 
hora del matí tindran 
lloc els verificacions dels 
pilots i a migdia es faran 
els entrenaments. Les 
diferents mànegues de la 
prova tindran lloc entre 
les 4 i les 7 de la tarda.
 Seguidament i amb 
la col·laboració de Moto 
Club Segre s’habilitarà 
un circuit d’iniciació al 
motocròs per a infants 
de 5 a 12 anys que ho 
vulguin probar. 

Cloenda del Programa Treball i Formació 
per a persones aturades de la Noguera
 El dia 29 de juny va cloure 
el Programa Treball i Formació, 
convocatòria 2015, per a perso-
nes aturades beneficiàries de la 
renda mínima d’inserció.

Participants al programa

 Un total de 30 persones 
que complien els requisits 
establerts en la convocatòria 
han combinat durant sis 
mesos treballs de caràcter 

públic i d’interès social en 
diferents municipis i formació 
de cara a facilitar-los la inserció 
laboral i millorar-ne l’ocupació. 
Aquest programa ha estat 
finançat pel Servei d’Ocupació 
de Catalunya, el Departament 
d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya i el 
Fons Social Europeu.
 Gestionat pel Consell 
Comarcal, s’ha portat a terme 
en 17 municipis com: Albesa, 
Algerri, Alòs de Balaguer, Artesa 
de Segre, les Avellanes i Santa 
Linya, Balaguer, Bellmunt 
d’Urgell, Camarasa, Cubells, 
Foradada, Ivars de Noguera, 
Menàrguens, Montgai, Os de 
Balaguer, Penelles, Preixens i  
Torrelameu.

Vallfogona de Balaguer comença l’estiu 
amb activitats per a totes les edats
 Com cada estiu Vallfogo-
na organitza un seguit d’ac-
tivitats per a totes les edats 
que comencen al juny amb 
l’obertura de les piscines i 
acaben al setembre amb la 
festa major. 
 Anglès per adults, per 
a nens, cursos de natació, 
aiguagim, bingos, campus 
de futbol, cinema a la fresca, 
pòquer, tallers de manuali-
tats, salsa, escacs, bàsquet, 
festes temàtiques al bar de 
les piscines entre altres. Piscines de Vallfogona
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La Ràpita celebra la seva Festa Major 
els propers dies 15, 16 i 17 de juliol

 Els propers 15 ,16 i 17 
de juliol, La Ràpita inicia-
rà la campanya de festes 
majors de la comarca de la 
Noguera. El divendres 15, 
començaran els actes amb 
una gimcana infantil amb 
jocs i cucanyes. Tot seguit 
es disputaran les semifi-
nals del campionat del 20 
aniversari del futsal a La 
Ràpita, i al vespre, hi haurà 
el sopar popular i ball amb 
l’Orquestra El Cairo.
 Els actes continuaran el 
dissabte amb la instal·lació 
d’un gran parc aquàtic matí 
i tarda, i un gran bany d’es-
cuma a la tarda.
Les sessions de ball de tar-
da i nit aniran a càrrec de 
l’Orquestra Tropikana i el 
Dj Alberto Uzbeque.
 El diumenge s’acabarà 
la festa amb la final del 
campionat de futbol sala, 
la Missa de Festa major i el 
vermut popular. A la tarda, 
animació infantil i posarà 
el punt i final l’Orquestra 
Paradise.

Festa Major de la Ràpita

Sessions de ball,
animació infantil i
activitats refrescants 
configuren la
programació de la festa

 Aquest estiu el jovent 
de la Noguera podrà ba-
nyar-se en 16 piscines 
municipals diferents amb 
el carnet interpiscines. 
Els municipis adherits 
són Algerri, Baldomar, 
Bellcaire d’Urgell, Bell-
munt d’Urgell, Cama-
rasa, Castelló de Farfa-
nya, Cubells, Ivars de 
Noguera, Menàrguens, 
Montgai, Penelles, Les 
Ventoses (Preixens), la 
Sentiu de Sió, Térmens, 
Torrelameu i Vallfogona 
de Balaguer.
 El preu del carnet 
continua sent 40 euros 
com els anys anteriors i 
els interessats a adqui-
rir-lo han de fer-ho al seu 
ajuntament, sempre que 
aquest formi part del 
projecte.

 El projecte del carnet 
interpiscines de la Nogue-
ra és promogut per l’àrea 
de Salut de l’Oficina Jove 
del Consell Comarcal de 
la Noguera, amb l’ob-
jectiu de conscienciar el 
jovent sobre hàbits de 
vida saludables durant 
els mesos d’estiu. Els 
municipis que s’hi adhe-
reixen es comprometen 
a dur a terme activitats 
relacionades amb la sa-
lut, com tallers i xerrades 
informatius o preventius.

16 pisicines de la comarca 
s’adhereixen al carnet
interpiscines de la Noguera

Piscines de Castelló de Farfanya

El preu del carnet 
continua sent de 40 
euros i es pot
comprar a cadascun 
dels 16 ajuntaments

PROGRAMA D’ACTES DE LA RÀPITA

DIVENDRES dia 15
19.00 Gimcana infantil a la plaça Santa Margarita (curses 
de sacs, trencar l’olla, estirar la corda...).
20.00 Torneig commemoratiu dels 20 anys del Futsal La 
Ràpita (semifinals).
22.15 Sopar popular.
23.45 Ball de nit amb l’orquestra El Cairo.
02.00 Dj. Alberto Uzbeque.
DISSABTE dia 16
11.00 Parc aquàtic infantil.
17.00 Parc aquàtic infantil.
19.00 Festa de l’escuma.
20.00 Ball de tarda amb l’orquestra Tropikana.
23.30 Nit de versions amb la mateixa orquestra.
02.00 Dj. Alberto Uzbeque.
DIUMENGE dia 17
11.30 Final del torneig futsal La Ràpita.
13.00 Missa de Santa Margarita.
14.00 Vermut popular.
18.30 Animació infantil amb Festug “Una d’aventures”.
20.30 Ball fi de festa amb l’orquestra Paradise.
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Joan Font Fabregó i Cafeteria Slavia 
guanyadors del Jaume d’Urgell 2016

 El passat 3 de juliol, 
va començar el cinquè 
Juliol de Música i Poesia 
al  Convent de Sant 
Domènec de Balaguer 
amb el concert «Un mon 
de cançons i danses», 
un concert amb música 
clàssica catalana, a càrrec 

del grup Vidalba música, 
acompanyat per les veus 
de l’Orfeó Balaguerí, amb 
una selecció de peces 
corals catalanes. El cicle 
continua els propers dies 
10, 17 i 24 al monestir 
de Santa Maria de les 
Franqueses.

Sant Domènec inaugura el 
Juliol de Música i Poesia

Concert a Sant Domènec

Reunió del Jurat

 El Jurat del Premi Jau-
me d’Urgell es va reunir a 
Balaguer per tal de decidir 
els guanyadors del XXVII 
Premi Comte Jaume d’Ur-
gell de l’any 2016.
 En la categoria personal, 
el guardonat d’aquest any 
és Joan Font i Fabregó, em-
presari i director general del 
Grup Bon Preu, per etique-
tar tots els seus productes 
en català en els seus més 
de 1.150 establiments Bon 
preu i Esclat i benzineres 
Esclatoil.
 En segon lloc es dóna 
el guardó a  la cafeteria 
Slavia per la seva feina de 
promoció i difusió d’artistes 
i grups musicals dels paisos 
catalans.
 Els guardons es lliura-
ran el proper 12 d’octubre.

Joan Font, empresari i director General del Grup 
Bon Preu per l’etiquetació en català i Slavia per
potenciar els grups de música dels Països Catalans
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El carrer d’Avall ofereix música en viu 
els dissabtes de 6 a 8 de la tarda

 El passat dissabte dia 
11  de juny, Camarasa  va 
tenir lloc  la cloenda del  
segon Club de Lectura In-
fantil. Les sessions van ini-
ciar-se al mes de març. Les 
trobades s’han realitzat en 
sessions de dos dissabtes 
mensuals. Sota la temàtica 
‘Rebombori d’aventures’. 

La lectura d’aquests contes 
ha estat possible gràcies a 
la Biblioteca Margarida de 
Montferrat, la qual ha cedit 
els diferents lots de llibres. 
La coordinació i dinamitza-
ció de les sessions ha anat 
a càrrec de Núria Saura, 
professora de llengua i 
literatura.

Camarasa acaba el segon club 
de lectura infantil 

Nens i nenes participants

Presentació del Cicle musical al carrer d’Avall

 A partir del passat dis-
sabte 2 de juliol, i durant 
tots els dissabtes de juliol, 
agost i fins a mitjans de 
setembre, el carrer d’Avall 
celebra el 5è Cicle de Mú-
sica, de 6 a 8 de la tarda, 
amb música en directe al 
carrer, especialment músi-
ca d’acordions, ja que qui 
organitza el cicle és Acor-
dionik (Associació d’amics 
de l’acordió de Balaguer).
 El cicle de música està 
patrocinat per l’Associació 
de Comerciants del carrer 
d’Avall, que vol potenciar, 
d’aquesta manera, les ven-
des del dissabte a la tarda 
durant els mesos d’estiu, 
tot passejant i escoltant 
música en viu, al carrer més 
fresc del centre històric de 
la capital de la Noguera.

Organitzat per l’Associació d’amics de l’acordió i 
patrocinat per l’Associació de Comerciants del
carrer d’Avall, durant els dissabtes de l’estiu
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 Raúl Butaci i Àngela 
Castelló han estat els 
guanyadors de la Pujada 
Sant Jordi de Camarasa, 
prova puntuable per a 
les Trail Running Series 
Lleida que es va disputar 
el passat dissabte 19 de 
juny amb 150 participants.
 Els corredors van haver 
de fer front a una distància 
única de 13,5 kilòmetres, 
en una de les cites més 
muntanyenques de totes 
les que formen el circuit. 
En la prova masculina, 
Butaci (AA Xafatolls) 
s’imposà amb un crono 
d’1.16.59, amb només 
un segon de marge 
sobre l ’ independent 
Iván Manchón (1.17.00). 

Raúl Butaci i Àngela Castelló 
guanyadors de la Pujada a 
Sant Jordi de Camarasa

La prova es
presentava com una 
autèntica cursa de 
muntanya, amb un 
ascens molt dur

Tercer va estar Josep 
Maria Segura (Team Blue 
Motors), amb 1,17,46. 
 A la cursa femenina, 
la guanyadora va ser 
la independent Àngela 
Castelló amb un magnífic 
temps de 17.46 que li hauria 
valgut per estar al podi 
masculí. L’ha seguiren, a 
molta distància, Natàlia 
Badia (Tri 4.40), amb una 
marca d’1.35.24, i Anna 
Farrús (Aspros), amb 
1.43.22. 
 La prova es presentava 
com una veritable cursa de 
muntanya, amb un puja i 
baixa constant i un ascens 
força dur fins a l’ermita 
de Sant Jordi, en què, 
en només 2 kilòmetres 
els participants van haver 
d’afrontar 400 metres de 
desnivell positiu. Durant 
aquesta pujada hi havia 
un pas equipat amb corda 
i clavilles, que encara 
que no era tècnic, sí 
que feia pujar una mica 
l’adrenalina.

42 nois i noies participen al Campus de 
futbol, bàsquet i futbol sala de Rialp

 Quaranta dos joves es-
portistes de Balaguer han 
participat des del 26 de juny 
al 2 de juliol, al Tecni Camp 
dels Pirineus 2016, un cam-
pus esportiu de futbol, bàs-
quet i futbol sala, que dirigeix 
Juanjo Tenorio a la localitat 
pallaresa de Rialp, i que 
enguany ha arribat a la seva 
onzena edició, organitzat per 
l’Escola Pia amb el suport del 

Club Bàsquet Balaguer i el 
Club Futbol Sala Balaguer.
 E l s  j o v e s ,  d ’ e d a t s 
compreses entre els 6 i els 
16 anys practiquen l’esport 
escollit en dues sessions 
diàries d’entrenament i 
tecnificació, una de matí 
i una de tarda, al camp 
municipal de gespa natural 
de Rialp, els de futbol i al 
pavelló esportiu de Sort els 

Visita de l’Alcalde i la regidora d’Esports

Un moment de l’entrenament

de futbol sala i bàsquet.
 Tots els esports compten 
amb entrenadors amb 
titulació nacional i monitors 
especialitzats.
 El dilluns 27 de juny, els 
participants al campus van 
rebre la visita de l’alcalde de 
Balaguer, Jordi Ignasi Vidal 
i de la regidora d’Esports, 
Gemma Vilarasau, que 
van compartir una sessió 
d’entrenament amb els 
joves i van passar tota la 
jornada participant de la 
resta d’activitats del campus.
 A més dels tres esports, 
els nois i noies també 
gaudeixen d’activitats 
de muntanya,  com el 
senderisme i la hípica, 
així com de les diferents 
instal·lacions de l’hotel 
Condes de Pallars, on 
estan allotjats, tennis taula, 
la piscina d’estiu, piscina 
climatitzada, jacuzzi i mini 
golf entre d’altres.

E S P O R T S

Pujada a Sant Jordi
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 El passat diumenge, 
d ia  26  de  juny,  e ls 
assistents al VI Campus 
R o b e r t  M a r t í n e z , 
d’anglès i futbol, que 
té lloc a la població de 
Garós, a Naut Aran , van 
començar a conviure en 
un marc incomparable 
com és la Vall d’Aran.
 L a  t r e n t e n a 
d’inscrits enguany han 
gaudit d’una setmana 
p l e n a  d ’ a c t i v i t a t s 
c o o r d i n a d a  p e r  u n 
cos tècnic configurat 
també per l’ex jugador 

La localitat de Garòs a Naut 
Aran rep als participants del 
VI Campus Robert Martínez

Els assistents al
Campus Robert
Martínez realitzen 
sessions diàries de 
classes d’anglès

de la lliga espanyola i 
posteriorment anglesa, 
Jesús Seba, compta de 
nou amb la figura d’una 
fisioterapeuta llicenciada 
que a part de preparar-los 
davant qualsevol lesió 
també els dóna lliçons de 
prevenció, escalfaments. 
 E ls  assistents  a l 
campus han gaudi t 
d’unes classes diàries 
d’anglès, distribuïdes en 
diferents edats i desprès 
d e  v a r i e s  s e s s i o n s 
d’entrenaments on es 
practicaran diferents 
disciplines, normes i 
conductes del futbol, 
així com la convivència 
entre ells.
 Amb aquests dies 
podran gaudir de les 
instal·lacions que els 
ofereix l’allotjament i el 
seu entorn.

Assistents al Campus Robert Martínez

Balaguer va acollir les finals de Futbol 
Sala del Torneig “Àger-Balaguer-Os”

 El Torneig Internacional 
de Futbol Sala Àger-Bala-
guer-Os de Balaguer va tan-
car la seva cinquena edició 
aquest passat dissabte 2 
de juliol, amb la celebració 
a la ciutat de Balaguer de 
la jornada de cloenda, que 
han coronat com a campi-
ons l’Esparreguera aleví, el 
Comtat d’Urgell infantil i el 
Tremp cadet.
 Un cop disputades les 
finals, es va fer el lliurament 
de trofeus als equips.
 E n  c a d e t s ,  a m b 
sis equips participants, 
el títol ha estat per al 
Tremp, que s’ha imposat 
en la gran final al Comtat 
d’Urgell per 8-2. Els altres 
conjunts participants en 

aquesta categoria han 
estat el Tàrrega, el Sícoris 
C lub,  l ’A lco letge  i  e l 
Menesianos-Bilbao, equip 
basc pertanyent al col·legi 
Berrio-Otxoa de Santutxu.
 En infantils, s’ha viscut 
la  f inal  més igualada 
de totes. L’han disputat 
e l  C o m t a t  d ’ U r g e l l  i 
l’Alcoletge i ha acabat amb 
triomf dels primers per 
5-3. Completaven aquesta 
categoria el Tàrrega, el 
Tremp i el Sícoris Club.
 Pel que fa als alevins, la 
competició ha comptat amb 
cinc equips participants: 
Menesianos-Bilbao, Tremp, 
Esparraguera,  Comtat 
d’Urgell i Corbins.
 A la final, l’Esparreguera 

Infantils del Comtat d’Urgell

ha rubricat la seva gran 
trajectòria en el torneig 
amb una golejada sobre el 
Menesianos-Bilbao (12-3).
 E l  t o r n e i g  v a  s e r 
inaugurat diumenge passat 
26 de juny, a Àger amb la 
concentració i trobada de 
tots els equips participants 
i la desfilada fins a la pista 
poliesportiva d’Àger, on 
les autoritats van donar la 
benvinguda als equips. Una 
setmana en que s’haurà 
jugat vora cinquanta partits 
entre les tres categories, 
participants al torneig, a 
les tres poblacions. A part 
durant aquests dies també 
hauran pogut gaudir de 
l’entorn i conèixer llocs 
d’interès i gastronomia.
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Berta Benseny i Arnau Pifarré
campions de Catalunya Benjamí

 Fantàstics resultats al 
Campionat de Catalunya 
B e n j a m í  d e  N a t a c i ó 
celebrat el 17,18 i 19  de 
juny a la piscina olímpica de 
50 metres del CN Minorisa.
 D u r a n t  l a  p r i m e r a 
jornada la nedadora Berta 
Benseny Vilalta va quedar 
Campiona de Catalunya 
en la prova de 200 metres 
l l iures i  en la segona 
jornada el nedador  Arnau 
Pifarré Planes aconseguí 
dos medalles d’Or, per 
tant campió de Catalunya 
per partida doble en els 
100 lliures i en la Q64 (50 
metres de cada estil en 
eliminatòries).Berta Benseny i Arnau Pifarré

Vint nedadors del CEN Balaguer al 
Campionat de Catalunya de relleus
 Uns vint nedadors del 
Club Esportiu Natació 
Balaguer van participar el 
passat dissabte 2 de juliol 
al campionat de Catalunya 
de Relleus de natació en les 
categories de prebenjamí i 
benjamí que són les més 
petites (entre 8, 9 i 10 anys) 
en competició oficial.
 El  campionat es va 
celebrar a les instal·lacions 
o l í m p i q u e s  d e l  C l u b 
Natació Reus Ploms a la 
ciutat del Baix Camp.

Els dos joves nedadors van aconseguir les medalles 
d’or en el Campionat de Catalunya Benjamí 

CEN Balaguer

Josep Viola i Roger Viola al 
mundial de Futbol Sala 
sub-17 amb Catalunya

Josep Viola i Roger Viola

El mundial es disputarà 
a Paraguai, a les ciutats 
de San Ignacio Guazú, 
Encarnación i Capitán 
Miranda

 Josep Viola i Roger 
Viola, alumnes de 1r de 
Batxillerat i de 4t d’ESO  de 
l’Escola Vedruna Balaguer 
i jugadors dels equips 
juvenil i cadet  del Club 
Esportiu Vedruna, han estat 
convocats per la Federació 
Catalana de Futbol Sala per 
formar part de la selecció 
catalana que disputarà el 
1r Campionat Mundial de 
Seleccions Nacionals de 
Futbol Sala, en la categoria 
de Sub-17.
 Aquest campionat, que 

compta amb 12 seleccions, 
es durà a terme al Paraguai 
entre els dies 9 i 22 de 
juliol, a les ciutats de San 
Ignacio Guazú (fase grups) 
i Encarnación i Capitán 
Miranda (fase final). La 
selecció catalana disputarà 
la fase de classificació per a 
la final contra el Paraguai, 
l’Índia  i el  Kazakhstan. 
En els altres grups figuren 
països com Argentina, 
Brasil o Uruguai.
 L’ a l u m n e  A d r i à 
Vilarasau, de 4t d’ESO i 
jugador, també, de l’equip 
cadet, té possibilitats de 
formar part de la selecció 
catalana, ja que es troba 
en el grup de jugadors 
suplents, en el cas que 
un dels membres titulars 
no pugui desplaçar-se per 
lesió o altres motius.

E S P O R T S
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En total es van repartir 40 
guardons als millors
esportistes nominats

Club Tennis Taula Balaguer

Anna Biscarri va rebre 
el reconeixement de 
l’esport balaguerí per 
la seva dedicació al 
Tennis Taula

 E n  c a t e g o r i a 
masculina sènior, es 
va premiar a Javi Ruíz, 
campió d’Espanya de 
Kickboxing, mentre que 
en categoria femenina, el 
premi va ser per  Yan Lan 
Li del Club Tennis Taula 
Balaguer i campiona 
d’Espanya veterana per 
tercer any consecutiu.
 P e r  e q u i p s ,  e n 
categoria masculina es 
va nominar al Pedala. 
cat ,  mentre que en 
categoria femenina, el 

guardonat va ser el Club 
Tennis Taula Balaguer. En 
esport base, per equips 
i categoria masculina 
va ser premiat, el C.E 
Vedruna, mentre que en 
categoria femenina, el 
premiat va ser el club 
de Gimnàstica Rítmica 
i l’escola d’Atletisme de 
Balaguer.
 En esport individual 
de categoria masculina 
de base, el guanyador va 
ser el jove escaquista Àlex 
Pedra del Club Escacs 
Balaguer, mentre que en 
categoria femenina va 
ser Ares perera del Club 
Natació Balaguer.
 Per  últ im es van 
premiar al mèrit esportiu 
a Toni Rosauro i a Anna 
Biscarri  per la seva 
dedicació.

280 esportistes van participar a la 
28ena Nit de l’Esport balaguerí

Foto de tots els premiats

 La capital de la Noguera 
va celebrar el passat diven-
dres 1 de juliol, la 28ª Nit de 
l’Esport, un esdeveniment 
que pretén reconèixer la tas-
ca dels diferents esportistes 
i persones que estan al cap-
davant de clubs i entitats. 
 La Nit de l’Esport va 
augmentar la participació 
respecte a anys anteriors i 
comptà amb 280 esportis-
tes. La celebració va atorgar 
40 guardons entre les dife-
rents categories i equips 
que es juguen.
 Enguany també es se va 
celebrar a la piscina muni-

cipal del Secà, ja fa alguns 
anys que l’organització va 
canviar l’ubicació de la fes-
ta, ja que abans es celebra-
va al Teatre Municipal i ara 
a l’aire lliure i amb un sopar 
per tots els assistents, es fa 
una jornada més festiva.
 Una jornada que serveix 

perquè el consistori muni-
cipal reconegui i premií els 
millors esportistes i tècnics 
balaguerins de la present 
temporada, que ja ha fina-
litzat.
 Destacar els guardons 
que es van emportar els 
membres tant com a equip 
i individualment del Club 
Tennis Taula Balaguer, que 
han aconseguit una de les 
fites més importants de la 
història de l’esport bala-
guerí, ja que l’equip sènior 
femení va proclamar-se 
campió de la Superdivisió 
femenina de Tennis Taula.
 Una jornada on el pro-
tagonisme de l’emporta 
l’esport de la ciutat, els ju-
gadors, entrenadors i també 
l’afició. Equips i esports que 
porten el nom de Balaguer 
per tot arreu.

Una festa de l’esport que 
serveix per retre
homenatge als diferents
esportistes locals de 
totes les modalitats

Sopar de la Nit de l’Esport

E S P O R T S
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Lluís i Irina Garrofé
aconsegueixen fer el cim del 
Kilimanjaro (5.685m)

Lluís i Irina Garrofé al cim del kilimanjaro

Només una persona de 
més edat, havia
aconseguit fer el cim del 
Kilimanjaro (Tanzania) a 
5.685 metres d’alçada

 El dia 25 de juny del 
2016, tal com estava 
previst, el Lluís Garrofé i 
la seva neta Irina varen 
arribar al Gilman’s Point 
(5.685 m.) Kilimanjaro a 
les 6,05 hores.
 El Lluís després d’haver 
fet tots els tres mil del 
Pirineu tenia gran il·lusió 
per poder fer un cinc mil, 
així doncs amb aquesta 
expedició va poder fer 
realitat el seu somni.
 L’expedició va durar 
10 dies, des de Tartareu a 

Barcelona i volar a Arusha 
(Tanzània) i després fer 
l’ascensió i l’adaptació 
per fer el cim al cinquè 
dia i després dos dies per 
baixar cap a la porta del 
Kilimanjaro.
 Garrofé explica que va 
ser una gran experiència 
donada la dificultat que 
podien generar sobre tot 
les baixes temperatures 
i la falta d’oxigen al anar 
prenen alçada. Destaca 
el gran esforç i sobre tot la 
il·lusió per aconseguir-ho.
Un gran tàndem amb 
la seva neta, juntament 
amb l’equip de suport, 
la  intensa energia i 
compenetració van fer que 
poguessin assolir aquesta 
fita de gran dificultat, 
donat que el Lluís te 84 
anys.

L’equip Tecmon va proclamar-se campió 
de les 24 hores de futbol sala

Equip Tecmon

 El passat cap de setmana 
del 25 i 26 de juny, Balaguer 
va celebrar una nova edició 
de les 24 Hores de Futbol 
Sala, amb la participació de 
16 equips.
 Els premis eren de 
350 euros i 150 euros pel 
primer i segon classificat 
respectivament. 
 Durant tot el campionat, 
e l s  p a r t i c i p a n t s  v a n 
disposar d’un servei de bar i 
les piscines del poliesportiu 
gratuïtes.
 D e s p r é s  d ’ u n e s 
semifinals amb un altíssim 
nivell, l’equip de Tecmon 
es va imposar per 4 a 2 a 
l’equip de Lo Pecat.
 Des de l’organització 
agraeixen a tots els equips 
la seva participació i l’alt 
nivell mostrat durant tot el 
campionat de les 24 Hores.

Els guanyadors de les 24 Hores de futbol sala es van 
emportar un premi de 350 euros, mentre que els 
segon classificat van emportar-se 150 euros

Sergi Nunes guanya la prova de 5’5 
quilòmetres de la Cursa d’Alcoletge

 La Cursa dels  Tres 
Tossals d’Alcoletge va viure 
aquest passat dissabte al 
vespre una gran estrena, 
amb 450 participants i els 
triomfs de Francesc Jové i 
de la inevitable Rosamari 
Carulla, primers atletes en 
inscriure el seu nom en el 
palmarès d’una cita que va 
ser puntuable per a la Lliga 
Ponent.
 Pe l  que  fa  a ls  5 ,5 
kilòmetres, Sergi Nunes 
va ser el més ràpid. L’atleta 
del Runners Balaguer va 

Sergi Nunes

Amb aquesta victòria 
l’atleta balaguerí es
col·loca líder de la 
classificació de la lliga 
Ponent

fer un temps de 20.28 amb 
el que va superar Martí 
Sabater (Logiesport-Tallers 
Enric), segon amb 21.46, 
i Sant Pàmpols (Corbins 
Runners), tercer amb 21.49. 
En dones Pili Bitrià (Clos 
Pons Thai Runners) es va 
imposar amb un temps de 

28.38 pel davant de Laia 
Santacreu i de Roser Orteu 
(Artesa Gym), que van 
compartir un temps de 30.05 
i que la van acompanyar al 
podi. 
 E l  ba laguer í  Serg i 
Nunes es col·loca líder de 
la classificació.
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 Si menjàvem paella, de 
moment, paella menjarem.  
Potser un xic passada, però 
menjable. Els que volien el 
Sr. Rajoy fora, ja m’ho expli-
caran. He de creure que sols 
era per crear desconcert a 
les seves files. Avui es pot 
sentir més reforçat pels re-
sultats. No és el cas del Sr. 
Sánchez amb els seus esco-
lans Luena i Hernando, que 
podien dir les coses d’una 
manera i en determinats 
temps, les diuen a destemps 
i malament. Encara són 
molt joves. Per al meu judici 
el perill que té el PSOE, és 
personificat pels de Pode-

mos. Amb el seu llenguatge 
canviant segons els llocs, 
les seves  amagades i els 
seus descoberts, donant 
la parella a Ciutadans i als 
comunistes, dilluns a uns 
i dimarts als altres, van pe-
netrant dins l’“intringulis” 
del PS valencià, i quan es 
donin conte el dinamitaran 
de dins. També pot ser que 
amb vint confluències, tots 
amb prou gana de dema-
nar el que no hi ha, amb 
alguna esgarrapada neixi la 
desunió. Tants socis és molt 
difícil de tenir-los contents. 
Volen sumar i no els impor-
ta el color del cavall, porten 

l’ambició i la petulància dels 
neòfits i no els importa els 
mitjans que han d’usar. No-
més cal afegir que conside-
rar al Zapatero un bon presi-
dent és un altre dels judicis i 
acudits.
 Ara s’ha de parlar i escol-
tar. El negociar és de sempre 
cedir en algunes coses. Les 
respostes i propostes en un 
sol sentit no poden ser au-
tèntiques i poden enganyar. 
La veritat i com el motiu 
sempre és triple; la teva o 
teu, la seva i el seu, i el que 
certament és. Parlant i amb 
paciència han d’arribar a 
ser una comuna i “tragable” 
per tots dos. Tota l’ambigüi-
tat ha de desaparèixer, i el 
poble podrà tenir la moral 
d’Estat i ésser procliu a la 
obediència cívica que tanta 

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

Indesinenter

Un vent antic

Al tou bombollejant de la corrent,
s’hi fan indrets de riu on suren contes,
desats des de l’instint més minuciós
als plecs subtils de l’ànima dels somnis.

L’abraç manyac ressona dins de l’aigua,
omplint i agombolant el seu deler.
Rialles i parers, mots enigmàtics,
funambulismes àgils dels perquès.

Cromàtiques imatges d’un reflex,
amb fines geometries abillat.
Esbós trucat d’un riu que ara és eixut,
ocult entre les lloses del no-res.

Rebots a l’infinit de temps pretèrits,
instants allargassats entre el ressol,
petites estratègies per conèixer
quin és el ver sentit d’aquell temps mort.

falta ens fa. El resultat serà 
històric i no histèric. A nin-
gú li podria caber al cap un 
altre govern en funcions, i la 
culpa se l’emportarà el que 
sigui, no el Sr. Rajoy. En fi, ja 
veurem en què s’acaba  tot.
 Molt del que els polítics 
diuen es fa difícil de creure 
i quasi impossible de provar. 
Ens diuen que el PP ha ob-
tingut els resultats per la por 
que ha sabut crear si no eren 
ells els guanyadors. Por, po-
der sí que n’hi ha hagut, per 
tot el dit pels altres, per les 
seves conductes, per la for-
ma de parlar, per l’absència 
de compostura, per tot el 
callat, i poder.... pel presagi 
que la gent donava com a 
final de tantes confluències 
amb l’Anguita de nou pro-
feta i del Monedero com a 

correu celestial. Sense obli-
dar al brillant Sr. Sevilla, que 
en un altre temps es veia ca-
paç d’ensenyar Economia al 
Zapatero en mitja hora, pel 
que es va veure, o el profes-
sor no va donar la talla dita o 
l’alumne era massa ruc.
 El poble està angoixat 
per tanta xerrameca, per 
tants judicis temeraris, i per 
tantes mentides d’aquest 
“partitocracia” que ara re-
brà milions d’euros entre 
escons aconseguits i altres 
conceptes, tots continguts 
en lleis i reglaments que 
no haurien d’existir. I tam-
bé és veritat que poder ens 
hem hagut de tapar el nas 
per anar a votar, com deia 
el Montanelli de feliç recor-
dança, doncs la ferum dels 
partits, i era ben present.

La sardana, un tresor
Xavier Pons i Huguet
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 En nom de la sardana, 
moltíssimes mercès. Eviden-
ment, donem l’atribució de la 
paraula tresor, a tot allò que 
ens és per nosaltres quelcom 
molt preuat. Una cosa senzi-
llament fantàstica. Que asso-
leix connotacions immesura-
bles. D’un abast de riquesa 
molt quantitatiu. Realment, 
d’una excel·lència superlativa.
 Durant la vida, malaura-
dament, molt poques vega-
des podem utilitzar aquest 
mot. Pel que fa a la sardana, 
explicarem el perquè és real-
ment un tresor.  Cal que tots 
tinguem ben present que la 
sardana no és una cosa sen-
zilla, ja que costa molt d’inter-
pretar-la, composar-la, harmo-
nitzar-la, repartir-la i ballar-la 
correctament.
 Ho analitzarem per punts:
 Composar-la: No tots els 
músics tenen la capacitat 
acadèmica de fer-ne composi-
cions bones; cal tenir estudis 
especials i ser-ne un gran ar-
tista.
 Harmonitzar-la: Natural-

ment, també requereix una 
alçària musical de gran nivell 
per saber-ho fer.
 Interpretar-la: No és gens 
fàcil, tocar un instrument de 
la cobla. Com tots els instru-
ments, aquests també reque-
reixen molts anys d’estudi, i 
fins i tot, per algun d’ells, és 
necessari tenir unes condici-
ons especials òptimes.
 Ballar-la i repartir-la: Sorto-
sament, hi ha molta gent que 
segueix en una rotllana els 
punts correctament. Malgrat 
tot, n’hi ha poquíssimes que 
saben repartir-la ja que també 
té el seu grau de dificultat.
 L’exposat doncs, reforça 
l’opinió de que la sardana no 
és simplement una cosa més. 
Té unes magnituds qualitati-
ves immenses. De gran alçà-
ria folklòric-cultural. Per tant, 
qualsevol català amb un nivell 
cultural normal, té l’obligació 
moral i ètica d’estimar-la, di-
vulgar-la, recolzar-la i practi-
car-la.
 Per altra part, la sardana 
és sinònim de germanor i de 

pau. Oberta a tothom. Cordial. 
Senzilla. La seva música té un 
aire fresc i relaxant. Amb un 
conjunt d’instruments únic al 
món ens posa l’esperit atala-
iador. Fa que també ens em-
bolcalli un sentiment de país 
serè, noble i autèntic.
 Caldria que des de les 
més altes autoritats del país, 
passant per les comarcals i 
municipals, així com totes les 
corporacions, culturals i es-
portives, federacions i empre-
saris de qualsevol tipus: mit-
jans de comunicació visuals, 
radiofònics i gràfics en fessin 
un forta divulgació. De ben se-
gur, que si així ho realitzéssim 
tant la ciutadania catalana 
d’aquí, com els vinguts d’ar-
reu del món, posarien entre 
tots la sardana a l’alt pòdium 
que es mereix. Per a gaudir-ne 
cada dia més tots plegats. 
També és bona per a la integri-
tat física i la salut mental els 
qui podem ballar-la i de senzill 
plaer per aquells que només 
poden escoltar-la.
 Resumint. De la sardana 
en gaudeixen els qui la com-
posen, l’harmonitzen, l’inter-
preten, la ballen i l’escolten. 
Us sembla encara poca cosa...
Realment és un tresor.
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Balaguer construirà “pipicans” a través 
de joves voluntaris amb el “Jova”

 L’Àrea de joventut de 
l’ajuntament de Balaguer, 
organitza per primer cop 
el programa de voluntariat 
jove ‘’Jova’’, joves i valors.
 Aquest programa, que 
es duu a terme en diferents 
localitats de la comarca, té 
com a objectiu que joves de 
14 a 17 anys, facin tasques 
de voluntariat en favor dels 
seus pobles.
 El propòsit és que, en un 
ambient de companyonia 
entre ells, els joves es 
responsabilitzin i vegin com 
a propi tot allò que afecta el 
seu poble.
 Del 18 al 29 de juliol i 
en horari de 9 a 1 del 

migdia, els joves inscrits 
const ru i ran  d i fe rents 
pipicans distribuïts per la 
ciutat, així doncs donant 
pas a una nova campanya 
per part de l’ajuntament de 
sensibilització per part dels 
veïns que tenen mascotes, 
que apel·lin al civisme 
alhora de les necessitats al 
carrer d’aquests.
 La recompensa pels 
participants en aquest 

projecte durant part de 
l’estiu, és a més de passar-
s’ho bé amb el grup, una 
sortida a Port Aventura 
en companyia de tots 
els joves dels diferents 
municipis que hi participen. 
Cada ajuntament finança 
l’entrada al parc dels nois i 
noies que hi participen i des 
del Consell Comarcal  es fan 
càrrec del desplaçament en 
bus.

Presentació del programa JoVa

La capital de la Noguera 
es suma per primera 
vegada al projecte que ja 
té experiències positives 
a la comarca

 El passat dimarts 
dia 14 de juny un grup 
d’unes 50 persones veïns 
de les poblacions nogue-
renques de Tartareu, Les 
Avellanes, Santa Linya, 
Os de Balaguer i Bala-
guer van realitzar una 
sortida cultural a la Vall 
de Núria.
 Un cop allí van  pujar 
amb el tren cremalle-

ra i realitzant una visita 
guiada a la basílica del 
santuari i al centre d’in-
terpretació i veient les 
exposicions. 
 Els participants a la 
sortida van valorar molt 
positivament la visita 
guiada a la Vall de Núria 
i ja estan pensant en la 
propera sortida cultural 
per la geografia catalana.

Una cinquantena de veïns de 
la Noguera Alta fan una
sortida a la Vall de Núria

Vall de Núria
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Miguel Ángel Gallardo presenta els 
projectes solidaris amb Gàmbia

 Fruit de la feina feta per 
Miguel Ángel Gallardo amb 
els projectes de cooperati-
ves agràries a Darsilqameh 
i l’escola hivernacle i hort 
comunitari a Sutukonding 
a Gàmbia, la passada set-
mana es va reunir amb 
l’alcalde de Balaguer per 
presentar-li els projectes i 
els primers resultats. 
 La realització d’aquests 
projectes han estat el resul-
tat de les noves polítiques 
públiques, clarament ori-
entades cap al codesenvo-
lupament, implementades 
per la Generalitat de Cata-
lunya, procés que dura des 
de fa 10 anys. 
 Cadascú aporta des de 
la seva pròpia característi-
ca com a actor, segons el 
nostre camp d’acció diver-
ses visions sobre el concep-Hort comunitari a Gàmbia

Va presentar els projectes i els primers resultats 
d’aquests projectes realitzats a Gàmbia, a l’Alcalde 
de Balaguer, Jordi Ignasi Vidal

te i les seves implicacions, 
segons ens explica Miguel 
Ángel Gallardo.
 Catalunya, ha recollit 
experiències que s’han vist 
prèviament en altres llocs, 
i que es donen en l’àmbit 
municipal i com en aquest  
cas iniciativa originades 
per dues associacions 
d’immigrants. 
 En tots  dos casos, 
l’aplicació pràctica, ha anat 
per davant o paral·lelament 
al disseny de polítiques i 
estratègies.

 Per fer un aclariment 
i deixar clar que code-
senvolupament no és ni 
més ni  menys que un 
concepte que neix per 
v i n c u l a r  c o m u n i t a t s 
d ’ o r i g e n ,  ( G à m b i a , 
L l a t i n o a m è r i c a , 
Catalunya), amb aquesta 
comunitat de destí com és 
el cas de Catalunya i més 
en particular, en Balaguer 
i que no té més que la 
f inal i tat  d ’enfort i r  e ls 
col·lectius d’immigrants 
a les societats d’acollida.

Miguel Ángel Gallardo
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
---------------------------------------
VENTA/LLOGUER de 
pàrkings tancats al c/ 
Jaume Balmes, 11 de Ba-
laguer. Raó: 629310479-
629715431.
--------------------------------------
VENTA xalet unifamiliar 
a sis minuts de Balaguer. 
Parcel·la urbanitzada de 
2.300 m2, amb piscina i 
barbacoa. Excel·lent situ-
ació. De particular a par-
ticular. Raó: 679212459.
---------------------------------------
ES LLOGA pàrquing tan-
cat davant de l’Escola Ve-
druna de Balaguer. Raó: 
667476172-649007117.
---------------------------------------
ES LLOGA apartament 
a Camarasa, totalment 
equipat, a/a, foc a terra, 
amb vistes al riu. Raó: 
973447752-639920881.
---------------------------------------
LLOGUER de pàrkings 
tancats davant Col·legi 
Vedruna. Raó telèfon: 
973450555.
-----------------------------------------

BALAGUER: lloguer 
de pisos, depatxos i 
places d’aparcament. 
Raó: 973443800.
---------------------------------------
ALQUILO dos aparta-
mentos en Salou y Cam-
brils. A pocos metros de 
la playa. Mínimo siete 
noches. Capacidad en-
tre 6-7 personas. Razón: 
609369537.
---------------------------------------
OPORTUNITAT, venda 
de parcel·les aïllades, 
la millor zona de Bala·
guer. Al costat del col·
legi Mont·roig, de 516 
m2. Informa’t al telèfon: 
676996765.
-----------------------------------------

TREBALL
--------------------------------------
SENYORA responsable, 
s’ofereix per cuidar nens 
o persones grans a Ba-
laguer. També possibili-
tat per planxar a hores. 
Raó: 620091944.
--------------------------------------

FAIG CLASSES particu-
lars d’anglès per estudi-
ants d’Educació Primà-
ria, ESO o Batxillerat. 
Possibilitats de classes 
en grups reduïts i per 
nivells. Raó: 698383277.
---------------------------------------
EMPRESA de Publici·
tat i Comunicació, pre·
cisa: personal pel seu 
departament Comer·
cial i Distribució. Im·
prescindible carnet de 
conduir. Interessats/
ades enviar foto recent 
i currículum vitae a: 
personal@infocomar·
ca.com
--------------------------------------
ES NECESSITA cambrer 
o cambrera per treballar 
durant la tota temporada 
d’estiu al del Passeig, 
Bar 1900 de Balaguer. 
Busquem gent dinàmica, 
amb ganes de treballar i 
amb experiència. Interes-
sats/ades podeu deixar 
el vostre curriculum al 
Bar 1900.
--------------------------------------

ARA ÉS L’HORA d’apren-
dre anglès. Nativa dóna 
classes part iculars . 
Amb possibilitat de fer 
classes de conversa, en 
grups organitzats o bé 
fent classes particulars. 
Aprèn anglès, escrit i so-
bretot parlat! Informació 
al telèfon: 650422582.
---------------------------------------
SE OFRECE señora se-
ria y responsable para 
cuidar personas solas o 
matrimonios mayores. 
Muy cariñosa. Horario y 
precio a convenir. En Ba-
laguer. Razón: 685574754.
---------------------------------------

VARIS
---------------------------------------
COMPRO joguines anti-
gues, scalextric, segells, 
plomes estilogràfiques, 
rellotges antics, còmics 
i llibres antics, àlbums 
de cromos, monedes, 
bitllets, postals i fotos an-
tigues. Raó: 676803205.
---------------------------------------

S’OFEREIX realitzador 
amb equip de càmera 
per enregistrar vídeos de 
bodes, bateigs, comu-
nions o qualsevol altre 
esdeveniment. Àmplia 
experiència en el sector 
audiovisual. Demana el 
teu pressupost, sense cap 
compromís. Contacte: 
Dani Arregui. Truca al: 
686774086 o bé envia’m 
un mail: daniaso@gmail.
com
---------------------------------------
SEÑORA MAYTE, viden-
cia y tarot. Alta magia 
blanca. Horas a convenir. 
Teléfonos: 656826568-
609135472.
---------------------------------------
---------------------------------------
Per posar anuncis en 
aqusta secció de breus 
classificats, passar per 
les nostres oficines al c/ 
Sant Lluís, 36-38 entresol 
de Balaguer o bé trucant 
al 973448273.
---------------------------------------
---------------------------------------
--------------------------------------
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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.
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.
09.10 “ dissabte
09.15 ” de dill. a div.
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
18.00 “ dissabte
19.10 “ de dill. a div.
19.21 “ diumenges
09.20 SEU D’URGELL                                 diari
16.50    “                                                 diari
12.00      ALBESA                       disbts. mercat
09.20 PONTS                                           diari
13.35 “                                 de dill. a div. 
16.35   “                                      divendres 
16.50          “ diari
19.10  “                                  de dill. a div.
13.35 SOLSONA            dill., dima., dij., div.
16.35 “                                        divendres

SORT.                   DESTINACIÓ              CALENDARI
19.00                UAB BELLATERRA      diumenges lectius 
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 div.
14.25 “                                de dill. a div.
17.22 “                                              diari
20.07 “                                               diari
21.21 “                                 de dill. a div.
08.25 ALMENAR         de dill. a div. feiners
11.00 “                                        dissabtes
12.45 “                                        dissabtes
15.15 “                     de dill. a div. feiners

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 (4) 10.30
14.16 (3) 14.46
18.10 (3) 18.39
18.50 (4) 19.20
21.05 (2) 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 (2) 09.39
10.40 (4) 11.09
17.30 (3) 17.59
20.30 (2) 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 7 de juliol a les 8 de la tarda del 14 de juliol SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 14 de juliol a les 8 de la tarda del 17 de juliol SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 17 de juliol a les 8 de la tarda del 21 de juliol MARCH 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 21 de juliol a les 8 de la tarda del 28 de juliol CLAVER

Farmàcies
ÀGER
AJUNTAMENT                                   973 455 004
--------------------------------------------------------------------------
ALGERRI
AJUNTAMENT                                  973 426 013
--------------------------------------------------------------------------
BALAGUER
AJUNTAMENT                                  973 445 200
IMPIC                                                   973 446 606
URGÈNCIES                                                      112
MOSSOS D’ESQUADRA               973 457 700
GUÀRDIA URBANA                        973 450 000
CÀRITAS BALAGUER                     973 443 320
CONSELL COMARCAL                  973 448 933
BOMBERS                                         973 445 080
CAP II                           973 446 028 / 973 447 714
CAP II, DEMANAR VISITES          902 111 444
I.N.SEGURETAT SOCIAL                973 450 408
A MEDICS                                           973 447 513
CENT. MÈDIC RECONEIX.                 973 448 113
CREU ROJA                                       973 445 795
RENFE                                                  973 445 503
ALSINA GRAELLS                            902 422 242
TAXIS PÚBLICS                                973 445 022
CORREUS                                           973 445 826
JUTJAT N.1, 2 i 3                                         973 679 020
JUTJAT DE GUÀRDIA                     973 679 032
REGISTRE CIVIL                               973 679 031
SALA DE PROCURADORS           973 451 177
DESPATX PARROQUIAL               973 445 342
ESGLÉSIA EVANG. PENT.               973 446 457
FUNERÀRIA SANT JOSEP           973 445 786
                629 447 113 - 629 377 476 - 973 390 862
CASAL GENT GRAN                        973 446 259
--------------------------------------------------------------------------
BELLCAIRE D’URGELL
AJUNTAMENT                                  973 586 005
--------------------------------------------------------------------------
CAMARASA
AJUNTAMENT                                  973 420 009
--------------------------------------------------------------------------
CASTELLÓ DE FARFANYA
AJUNTAMENT                                  973 428 007
--------------------------------------------------------------------------
CUBELLS
AJUNTAMENT                                  973 459 005
--------------------------------------------------------------------------

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

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

PÉREZ TORRES, ROSA M. 973428070

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

LA SENTIU DE SIÓ

MONTSERRAT MIRATS 973424151

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

LES AVELLANES

RÚBIES PRAT, NÚRIA 605010097

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

MONTGAI

EVA CAMPIÑEZ 973430358

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

OS DE BALAGUER

RÚBIES PRAT, NÚRIA 973438136

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

VALLFOGONA DE BALAGUER

AIGUABELLA ALENTA, G. 973432151 

Comunitats | Pàrquings | Oficines
Establiments comercials | Col·legis

Bancs | Naus industrials
Neteges fi d’obra

Neteges en general
Vidres | Rètols

Neteja de catifes i moquetes
Poliment i abrillantament de terra

DEMANI’NS
PRESSUPOST

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

ES LLOGA PÀRQUING TANCAT
DAVANT ESCOLA VEDRUNA.

RAÓ: 667 476 172 · 649 007 117
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