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Amb el suport de

 La història del tren de la Pobla sempre ha estat lligada 
amb la polèmica i amb les lluites polítiques entre Govern 
Central i les administracions locals o provincials. La 
veritat és que des del seu inici, que ja no va arribar mai 
al seu destí, fins a l’actualitat que sembla no arrencar el 
nou projecte, aquesta via ha estat maleida.
 El Tren dels Llacs entre Lleida i la Pobla de Segur 
interromp el servei des del passat dissabte i durant cinc 
setmanes per evitar les altes temperatures, ja que el tren 
històric que fa el trajecte no disposa d’aire condicionat. 
Aquesta és una mesura que s’ha pres cada temporada 
però que s’hauria pogut evitar aquesta temporada amb 
la posada en marxa dels nous combois comprats per 
Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) per a la línia de la 
Pobla.
 Uns trens que encara no tenen data d’estrena perquè 
no disposen de l’homologació tècnica necessària per 
poder circular pels 1,9 quilòmetres de la línia que 
discorren per la ciutat de Lleida. Així, el passat dissabte 
es va completar l’últim trajecte del tren històric entre 
Lleida i la Pobla de Segur. Si abans no es poden estrenar 
els nous combois, l’oferta turística del Tren dels Llacs no 
es reprendrà fins el 20 d’agost.
 El retard en la posada en marxa dels nous trens està 
creant molt malestar i incertesa al territori, ja que 
s’esperaven abans de l’estiu per poder aprofitar l’oferta 
en l’època de màxima afluència de visitants. Aquest és 
un important contratemps, sobretot per al sector turístic 
tal i com han denunciat les autoritats locals i comarcals 
dels municipis de la línia fèrria.
 També han lamentat que el Govern no hagi atès la 
demanda d’estrenar els combois per a la ruta del Tren 
dels Llacs en el tram entre Balaguer i la Pobla, evitant 
d’aquesta manera el pas per la ciutat de Lleida, que és 
on falta l’homologació.
 Cal que les administracions es posin a treballar 
plegades per solucionar un problema, que a simple 
vista, sembla més polític que tècnic, ja que no ha de ser 
gaire complicat verificar uns vehicles nous que ja estan 
funcionant en d’altres països europeus com Holanda i 
Bèlgica. Més aviat sembla una rebequeria política, però 
que qui en paga les conseqüències són els soferts usuaris 
que veuen com van passant els mesos i continuen amb 
un servei nefast i insuficient, alhora que veuen passejar 
amunt i avall els dos nous trens, sense passatgers.
 Esperem es pugui solucionar ben aviat i poder gaudir 
d’aquests trens nous.

Volem lo tren
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Una trentena de parades participaran 
al mercat de les Rebaixes, el 5 d’agost
 Com és habitual per 
aquestes dates, l’Associació 
Balaguer Comercial 2021 
organitzarà el proper 5 
d’agost la XXII edició del 
Mercat de les Rebaixes amb 
la participació de més d’una 
trentena d’establiments 
comercials de la ciutat.
 L’horari és el divendres 
de les 10 del matí a les 9 del 
vespre. Enguany hi haurà 
dos actuacions musicals 
per amenitzar el mercat, al 
mati de 12 a 14 h el grup 
Ksonronda i de 19 a 21 h Lo 
Pau de Ponts. 
 Enguany les compres 
al mercat tindran premi. Es 
donarà a tothomque faci 
una compra al mercat, una 

butlleta, amb la que entrarà 
amb un sorteig, on hi haurà 
dos premis valorats en 50 
euros. Un tractament de 
bellesa i un sopar.  El sorteig 

Mercat de les Rebaixes al Passeig

El Centre Històric de Balaguer acull els 
tallers de Fanalets de Sant Jaume

Taller de Fanalets de Sant Jaume

S’han celebrat durant aquesta setmana al carrer 
d’Avall, organitzat per l’Associació de Veïns

 L’Associació de Veïns 
del Centre Històric de Ba-
laguer ha organitzat aquest 
dimarts, dimecres i dijous 
un taller de fanalets al Car-
rer d’Avall. 
 L’activitat ha estat adre-
çada a tots els nens i nenes 
amb l’objectiu de mantenir 
les tradicions de la ciutat. 
 L’activitat està dividida 
en dos torns. El primer es va 
fer dimarts i hi participaren 
els assistents als diferents 
casals d’estiu de Balaguer. 
El segon torn, en canvi, es-
tava adreçat a tots els nens 
i nenes de la ciutat i es va 
fer dimecres i dijous.

 Aquest dilluns 18 
de juliol, un total de 
dotze joves voluntaris 
de la ciutat de Balaguer 
han iniciat el programa 
«Jova» amb l’inici de la 
construcció del primer 
dels pipicans que es 
c o n s t r u i r a n  d u r a n t 
aquestes dues setmanes 
a la capital de la Noguera. 
 L’Àrea de Joventut 
de  l ’a juntament  de 
Balaguer, organitza per 
primer cop el programa 
de  vo luntar ia t  jove 
‘’Jova’’, joves i valors.
 Aquest programa, 
que es duu a terme en 
diferents localitats de 
la comarca, té com a 

12 joves voluntaris inicien 
la construcció de pipicans als 
diferents barris de Balaguer

El programa forma 
part del projecte Jova 
on els joves fan
treballs comunitaris 
de manera voluntària

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.
 D u r a n t  d u e s 
setmanes, del 18 al 29 de 
juliol i en horari de 9 a 1 del 
migdia, els joves inscrits 
construiran diferents 
pipicans distribuïts per 
la ciutat.
 La recompensa és, 
a més de passar-s’ho 
bé amb el grup, una 
sortida a Port Aventura 
en companyia de tots 
els joves dels diferents 
m u n i c i p i s  q u e  h i 
participen. 
 Cada a juntament 
finança l’entrada al parc 
i el Consell Comarcal 
finança el desplaçament 
en bus.

Participants al programa Jova

es farà a última hora el 
mateix dia.
 El mercat es celebrarà, al 
Passeig de l’Estació i es podrà 
trobar grans descomptes.



5<<B A L A G U E R

275 barques i 2.400 tripulants han
protagonitzat la Transsegre 2016

 La 32a edició de la Trans-
segre va acabar amb èxit 
de públic. Com cada any, la 
festa va tornar a congregar 
milers de persones que no 
es van  voler perdre el des-
cens de les embarcacions 
casolanes pel riu. Enguany 
hi han participat 275 barques 
i 2.400 tripulants. 
 Les embarcacions van 
fer dissabte a la tarda el 
primer tram de baixada pel 
Segre entre Camarasa i 
Sant Llorenç de Montgai 
i el diumenge al matí van 
completar el recorregut des 
de Gerb fins a Balaguer. La 
primera en arribar va ser una 
barca conduïda per vuit tri-
pulants, veïns de Térmens, 
la Portella i Balaguer, quan 
passaven deu minuts de les 
dotze del migdia. 
 Dos d’ells fa 17 anys que 

Transsegre

L’organització preveu augmentar els premis per la 
decoració de les barques i les disfresses dels
tripulants per tal de millorar la festa

participen amb la mateixa 
barca a la festa i enguany 
és el primer que arriben 
primers. 
 La Transsegre premia 
les embarcacions més ori-
ginals. Una barca de trineus 
amb rens, La Ramona; una 
altra simulant botelles de 
cervesa, Les Birres del Se-
gre, i una d’àngels i dimonis, 
Els Dimoniets, van ser les 
tres barques seleccionades 
com les més ben decorades.
 En aquest sentit, l’Ad-
mirals Cup Lights, entitat 

organitzadora de la Transse-
gre de Balaguer, va avançar 
que de cara a la pròxima 
edició estudia augmentar 
els premis amb estades de 
cap de setmana i despeses 
pagades si les embarca-
cions descendeixen molt 
més caracteritzades i els 
tripulants, disfressats, per 
donar així un valor afegit 
a la festa. Segons fonts de 
l’organització, encara que el 
descens no és competitiu, la 
decoració de les barques, sí 
que ho és.

Transsegre
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Lliurament dels Premis de la 
campanya comercial del mes 
de juny al casc antic

Guanyadors dels 32 premis

Balaguer acollirà la 
visita dels guanyadors 
d’altres ciutats el 
proper dissabte 24 de 
setembre

 El passat 8 de juliol es 
va fer el lliurament dels 
premis «Barris antics, 
molt per descobrir, molt 
per oferir». Aquesta ha 
estat una campanya de 
dinamització comercial 
feta al mes de juny a un 
total de 32 municipis 
d e  t o t  C a t a l u n y a . 
Campanyes realitzades 
en els barris antics de les 
diferents poblacions, on 
s’ha fet el Pla de Barris.
 Els  32 municipis 
participants ofereixen 
als premiats estades 

d ’ u n  o  d o s  d i e s  a 
cadascun dels municipis, 
amb la possibilitat de 
fer diferents visites. 
Aquestes  v is i tes  es 
reparteixen durant l’any 
reconvertint la campanya 
c o m e r c i a l  e n   u n a 
campanya turística.
 Per  províncies hi 
participen 10 municipis 
de  Barce lona ,  8  de 
Tarragona i 7 de Lleida 
i Girona. Els de Lleida 
són Balaguer, Cervera, 
La  Pobla  de  Segur, 
Mollerussa, Solsona, Les 
Borges Blanques i Lleida.
 A la campanya de la 
capital de la Noguera 
hi han participat una 
setantena d’establiments 
comercials  que han 
recollit unes deu mil 
butlletes dels seus clients 
habituals.

L’Associació Carmelo-Parroquial de
Balaguer celebra el seu centenari

Missa a l’església del Miracle

L’Associació depenent del Bisbat d’Urgell, és
l’Associació més antiga de la ciutat havent-se
complert els cent anys el passat mes de juny

24 nens i nenes gaudeixen de les
activitats d’estiu de Càritas Balaguer

 Durant els mesos d’estiu, 
entre juny i juliol un total de 
vint-i-quatre nens i nenes 
de primària gaudeixen 
de l ’estiu a Càritas al 
centre Sant Domènec de 
Balaguer, una activitat 
del programa “Infància 
i Joves”; on realitzen de 
dilluns a divendres de 
9h del matí a 13.30h del 
migdia una continuació del 
reforç educatiu més altres 
activitats més lúdiques 
com excursions i jocs de 
pistes, visites turístiques, 

Participants de l’Estiu a Càritas

Cada dia, de dilluns a 
divendres i de 9 a 13’30 
hores fan activitats 
educatives, lúdiques i 
esportives

piscina, pràctica d’esports 
i jocs tradicionals, tallers 
de màscares, de pintura, 
jocs d’aigua, sessions 
de jocs a  l ’ordinador, 
coreografies; en definitiva 
un estiu diferent, divertit 
on el companyerisme i la 
solidaritat per compartir 
sigui el reforç educatiu més 

important a assolir pels 
participants durant l’Estiu 
a Càritas. 
 Durant  la  setmana 
passada els participants, 
van fer una visita turística 
per les Muralles medievals 
de Balaguer, l’església de 
Santa Maria, i el local de 
Lapallavacara.

 El passat dissabte 16 de 
juliol, festivitats de la mare 
de Déu del Carme, el Bisbe 
d’Urgell, Mossèn Joan Enric 
Vives va oficiar la Missa 
de l’Associació Carmelo-
Parroquial de Balaguer, a 
l’església del Miracle, plena 
de gom a gom per a l’ocasió.
 Es dóna la circumstància 
que l’associació balaguerina 
celebra el seu centenari, ja 
que va ser el 21 de juny 
de 1916, quan el bisbe 
Joan Benlloc aprovava els 
primers estatuts del Carmel 
balaguerí.
 En ocasió dels cent anys 
d’història de l’entitat, s’han  
refet aquests estatuts, i 
el principal canvi és que 
també en poden formar 
part les dones solteres de 
la comunitat cristiana.
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Obert el període d’inscripció 
als cursos de català que el 
Consorci ofereix en línia

El Consorci  de
Normalització ofereix 
cursos en línia des del 
nivell elemental fins 
al nivell superior

 A q u e s t  p a s s a t 
dilluns dia 18, el Servei 
Comarcal de Català de la 
Noguera obrí el període 
d’inscripció als cursos 
de català que el Consorci 
per a la Normalització 
Lingüística ofereix en 
línia. Així doncs, les 
persones que hi estiguin 
interessades poden 
matricular-se de cursos 
des del nivell elemental 
fins al nivell superior. 
 Els cursos de nivell 
elemental (B1), intermedi 
(B2) i suficiència (C1) són 

modulars. Això significa 
que estan compostos per 
tres mòduls de quatre 
mesos de durada cada un. 
El curs de nivell superior 
(C2) és un curs anual que 
s’imparteix d’octubre de 
2016 a maig de 2017. En 
tots ells, en finalitzar el 
curs, es pot fer una prova 
per obtenir un certificat 
homologat. Per tal de 
saber en quin nivell es 
troba l’alumne, cal que, 
abans de fer la matrícula, 
faci una prova que el situa 
al curs corresponent.
 Així mateix, a principis 
de setembre s’obrirà el 
període de preinscripció 
per a un curs presencial 
de nivell bàsic, per a no 
catalanoparlants. Aquest 
curs es tirarà endavant 
sempre que hi  hagi 
suficients alumnes.

El centre de Formació d’Adults visita 
Cardona com a sortida de fi de curs

Sortida a Cardona

 El CFA Balaguer ha 
finalitzat el curs escolar 
amb el viatge de final de 
curs a Cardona. Uns 72 
alumnes van participar del 
viatge cultural. Al matí, 
es va poder entrar a la 
Muntanya de Sal i veure els 
diferents tipus de sal que hi 
ha. Després d’un bon dinar 
a la mateixa ciutat, a la 
tarda es va visitar el castell 
de Cardona, existent des 
de l’època medieval, i que 
al llarg dels anys ha viscut 
tot tipus de vicissituds. 
Des del seu exterior, també 
es poden apreciar unes 
excel·lents vistes de tota la 
comarca.
 Recordar als interessats 
que hi haurà un nou termini 
de preinscripcions de 
matrícules, a partir del 12 
de setembre.

L’Escola recorda que obrirà un nou període de pre-
inscripcions al Centre de Formació d’Adults, a partir 
del proper 12 de setembre

Balaguer demana utilitzar els nous trens 
com a Tren dels Llacs durant l’estiu

 L’alcalde de Balaguer, 
Jordi  Ignasi  Vidal ,  ha 
sol·licitat a Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya 
(FGC) estrenar els dos nous 
trens de la línia de Lleida - 
La Pobla de Segur per a la 
ruta turística del Tren dels 
Llacs entre la capital de la 
Noguera i el Pallars Jussà.

Els nous trens a l’estació de Balaguer

 A q u e s t a  p e t i c i ó 
vol  evi tar  que es faci 
la suspensió del servei 
turístic dels Llacs entre els 
mesos de juliol i l’agost, 
per no patir les elevades 
temperatures dins del 
transport, ja que el Tren 
dels Llacs no disposa d’aire 
condicionat.

 Recordem que durant 
el mes de juny FGC es va 
plantejar l’opció d’estrenar 
els trens de la Pobla amb 
d o s  m a q u i n i s t e s  a l s 
comandaments de cada 
comboi, un de Ferrocarrils 
de la Generalitat (FGC) i un 
altre de RENFE a l’espera 
d’obtenir les autoritzacions 
necessàries per circular 
per 1,9 quilòmetres de vies 
a la capital del Segrià que 
formen part de la Xarxa 
Fe r r o v i à r i a  d ’ I n t e r è s 
General (XFIG).

Consell Comarcal de la Noguera

Per evitar la suspensió 
del servei durant juliol i 
agost per la manca
d’aire condicionat del 
tren dels Llacs
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L’Ajuntament de GERB,
convida a tothom a gaudir

dels actes de la
FESTA MAJOR

de Sant Salvador,
els dies 4, 5, 6 i 7 d’agost

Gerb celebrarà la seva Festa Major de 
Sant Salvador del 4 al 7 d’agost

 Del 4 al 7 d’agost, Gerb 
celebra la seva Festa Major  
dedicada al patró Sant 
Salvador.
 Els actes començaran 
el dijous 4 d’agost al camp 
de futbol a partir de les 9 
del vespre amb el Concurs 
de truites, organitzat per 
l’Associació de Dones de 
Gerb. A continuació hi 
haurà una sessió de Cinema 
a la fresca amb la projecció 
de la pel·lícula Zootropolis. 
Els actes continuaran el 
divendres 5 d’agost amb 
el Sopar de Germanor a 
partir de dos quarts de 10 
del vespre, al pavelló. A 
continuació  hi haurà una 
sessió de ball.
 Al camp de futbol i 

a partir de las 1,30 de la 
matinada fins a les 4 hores, 
música amb el grup de 
versions Hey Pachucos. En 
acabar de les 4 fins a les 
6,30 hores actuació del Dj 
Enric Font.
 El dissabte 6 d’agost, 
festivitat de Sant Salvador 
començaran els actes amb 
una Missa en Honor al patró 
a partir de les 12 del migdia, 
i al sortir es farà el vermut 
popular per a tothom.
 A primera hora de la 
tarda començarà la gran 
gimcana organitzada pels 
joves de Gerb i a partir 
de les 7 de la tarda, la 
gran Festa de l’Escuma. 
A la Plaça Major. El ball 
de nit serà amenitzat per 

El grup de versions Buhos, actuarà el dissabte a la nit

l’orquestra Mediterranea 
al pavelló, mentre que al 
camp de futbol hi haurà nit 
de versions amb els grups 
Buhos i Munt Band.
 D i u m e n g e  a  l a 
tarda el bàsquet serà el 
protagonista, amb un partit 
entre solters i casats. El 
ball de tarda començarà a 
les 20 h i serà el Quartet 
Alma encarregat d’animar 
el vespre. Ja per acabar els 
actes de la festa major, a 
les 21.30 hi haurà un escala 
en-hifi organitzat pel jovent 
del poble. L’acte de cloenda 
serà els focs artificials. La 
festa major està organitzada 
per l’ajuntament amb la 
col·laboració dels joves i 
l’associació de dones.

Programa d’Actes de Gerb
DIJOUS dia 4
21.00 Concurs de truites, al camp de futbol,
 organitzat per l’Associació de Dones.
 A continuació cinema  a la fresca amb la
 pel·lícula Zootropolis.

DIVENDRES dia 5
21.30 Sopar de germanor i ball al pavelló.
01.30 Nit del jovent amb els grups de versions Hey
 Pachucos.
04.00 Dj Enric Font (fins a les 06.30 h).

DISSABTE dia 6
12.00 Missa en honor al Patró Sant Salvador, al
 sortir Vermut per a tothom.
16.30 Gimcana organitzada pels joves de Gerb.
19.00 Festa de l’escuma a la plaça major.
23.30 Ball amb l’orquestra Mediterranea al pavelló.
02.00 Nit jove amb el grup de versions Buhos, al
 camp de futbol.
03.45 Més música amb el grup Munt Band.

DIUMENGE dia 7
16.00 Partit de bàsquet solters contra casats.
20.00 Ball llarg amb Quartet Alma.
21.30 Escala en-hifi organitzat pels joves de Gerb,
 i amb focs artificials com a fi de festa.

Tots els actes de la festa major, són gratuïts menys 
el sopar de germanor.
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 Vilanova de la Sal 
celebra la seva Festa 
major del 29 al 31 de juliol. 
Els actes començaran el      
divendres 29 a 2/4 de 10 
del vespre amb el Sopar 
de germanor.
 A partir de les 23,30 
començarà el concert 
d’Havaneres amb el grup 
«Les veus del mar», i en 
acabar, una sessió de 
ball de nit amb el grup 
Mambo Club, fins ben 
entrada la matinada.
 La festa continuarà el 
dissabte 30 de juliol amb 
la instal·lació a partir de 
les 4 de la tarda, del parc 
infantil amb inflables a la 
piscina.
 A partir  de les 6 
de la tarda, al Casal 
començarà el Concurs 
de Botifarra.
 A les 11 de la nit 
començarà l’espectacle 
amb el grup «Ual·la 
D u e t o »  e n  c o n c e r t 
especial, i tot seguit 
començarà el Concert 

Vilanova de la Sal celebra la 
seva Festa Major d’estiu del 
29 al 31 de juliol

El grup 7DRock actuarà el dissabte a la nit

Concurs de botifarra, 
sopar de germanor, 
parc infantil i
sessions de ball i
concerts pel jovent

Jove i sessió de ball amb 
els grups 7 DRock i la 
Golden Beat.
 La festa major de 
Vi la no v a  d e  la  Sa l 
s’acabarà el diumenge 31 
de juliol amb el popular 
Hora del Vermut a les 13 
hores, acompanyat dels 
balls populars i sardanes 
a la plaça.
 A  p a r t i r  d e  l e s 
8 de la tarda, el grup 
Jalaysa serà l’encarregat 
d’amenitzar la llarga 
sessió de ball de tarda, 
amb servei d’entrepans 
a la mitja part del ball.
 Durant la festa hi 
haurà l’exposició de 
reciclatge «Arc de Sant 
Martí pels carrers.»

Os de Balaguer celebra la Festa del
Jovent aquest dissabte 23 de juliol

Banda Al·lucionogens

 Aquest dissabte 23 de 
juliol, la localitat d’Os de 
Balaguer celebra la seva 
Festa del Jovent, a partir de 
les 12 de la nit, al pavelló 
poliesportiu, amb un gran 
concert amb la participació 
d e l s  g r u p s  B a n d a 
Al·lucinogens i Contraband, 
i per tal de rematar la festa 
amb la participació especial 
de Nars Sound fins a la 
matinada.
 La Festa del Jovent 
d ’ O s  d e  B a l a g u e r 
e s t à  o r g a n i t z a d a  p e r 
l’Associació Sam Pitot 
d’Os i l’Ajuntament d’Os 
de Balaguer. Amb la seva 
celebració  durant  e ls 
darrers anys, la Festa del 
Jovent ja es un clàssic de 
l’estiu a la comarca de la 
Noguera.

A la festa que es celebrarà al pavelló poliesportiu 
d’Os de Balaguer hi participaran els grups Banda
Al·lucinogens i Contraband i sessió de Nars Sound

Vallfogona organitza tot un seguit 
d’activitats pels vespres de l’estiu

 Vallfogona continua 
amb la seva programació 
d’estiu. Els actes no paren, i 
aquest diumenge 24 celebra 
el Torneig de Tennis Taula, 
a partir de les 18 hores al 
Bar de les piscines. També 
a partir de les 19 hores hi 
haurà l’activitat Pintem un 

Vallfogona

Mural.
A  l e s  8  d e l  v e s p r e  i 
organitzat per l’Esplai de 
la Gent Gran «La Vall» hi 
haurà el Bingo popular amb 
molts premis! Tot seguit, 
berenar amb entrepans de 
pernil i beguda i projecció 
en pantalla gran de DVD 

de totes les activitats de 
l’Esplai del 2015.
 E l  d i a  2 9  e s  f a r à 
l’activitat Juguem al 7 i 
mig, a partir de les 8 del 
vespre a la terrasseta de 
les piscines, i tot seguit 
s’organitzarà al mateix lloc, 
la Nit de Karaoke per a tots 
els públics. El dissabte 30 es 
farà un sopar popular i festa 
Eivissenca, un torneig de 
botifarra, un joc d’aventures 
per trobar un tresor i una 
caminada a Montalegre, 
així com també una sessió 
de bany nocturn.  A part de 
les activitats programades, 
fan un seguit d’activitats 
fixes durant tot l’estiu, que 
podreu consultar al web 
de l’ajuntament. Activitats 
pensades per totes les 
edats, per gaudir d’un estiu 
ben entretingut.
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L’Hostal Nou - La Codosa celebra la seva 
festa Major el 23 i 24 de juliol

 L’Hostal Nou i la Codosa 
celebraran la seva Festa Ma-
jor aquest cap de setmana 
del 23 i 24 de juliol, amb tot 
un seguit d’actes per a tots 
els gustos i totes les edats.
 Els actes començaran el 
dissabte 23 de juliol amb la 
instal·lació del parc infantil 
refrecant “Mulla’t” que fina-
litzarà amb una gran festa 
de l’Escuma.
 A partir de les 8 de la 
tarda, començarà el ball 
de tarda amb el grup Café 
Latino, que també serà qui 
amenitzarà la sessió de 
ball de nit, a partir de les 24 
hores.
 Els actes de la Festa 

major de l’Hostal Nou con-
tinuaran el diumenge 24 de 
juliol a partir de les 12 del 
migdia, amb un cercavila 
i animació infantil amb el 
grup Cars Kids, que faran 
les delícies dels més petits 
amb jocs i cançons per a la 
seva edat. La Festa de l’Hos-
tal Nou - La Codosa tancarà 
la programació el amb Con-

cert - Ball de vermut amb  el 
grup musical De Gala a les 
13 h del migdia.
 A partir de les 7 de la tar-
da, hi haurà la gran actuació 
d’espectacle de màgia amb 
el Mag Selvin.
 A partir de les 8 de la 
tarda, hi haurà el ball fi de 
festa amenitzat pel grup De 
Gala.
 Aquests actes es faran 
a la Plaça de Sant Joan de 
l’Hostal Nou- la Codosa i 
tots els actes són gratuïts 
pels assistents que vulguin 
venir-hi.

Café Latino el dissabte

Un parc infantil amb la 
Festa de l’Escuma 
rotagonitzarà els actes 
del dissabte a la tarda, a 
l’Hostal Nou

Programa d’Actes
de l’Hostal Nou - La Codosa

DISSABTE dia 23
16.00 Parc refrescant Mulla’t i festa de l’escuma
            (fins a les 19 h).
20.00 Ball de tarda amb Café Latino.
00.00 Ball de nit amb Café Latino.

DIUMENGE dia 24
12.00 Cercavila i animació infantil amb Cars Kids.
13.00 Concert-ball de vermut amb el grup De Gala.
19.00 Espectacle de màgia amb el Mag Selvin.
20.00 Ball fi de festa amb el grup De Gala, a la plaça
            Sant Joan.

Tots els actes són gratuïts i estan pensats per a pú-
blics de totes les edats que vulgui passar una estona 
divertida, ja sigui refrescant-se, fent una cercavila 
com els més petits, o sinó gaudint d’un espectacle 
de màgia que de ben segur deixarà bocabadat a 
petits i gran.
No podem deixar de parlar dels tradicionals balls 
de tarda i de nit, de la mà de diferents orquestres.

El grup De Gala el diumenge
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Un total de 27 empreses es beneficien 
de 642.000 euros del programa Leader

 El passat dia 22 de juny 
la Junta Executiva del Con-
sorci Grup d’Acció Local 
Noguera-Segrià Nord va 
aprovar els ajuts del progra-
ma Leader corresponents 
a la convocatòria de l’any 
2016, en la qual s’han trami-
tat sol·licituds de 53 empre-
ses i de 10 administracions 
públiques. 
 Un total de 27 empreses 
d e l  t e r r i t o r i  d e l  G A L 
Noguera - Segrià Nord i 1 
administració pública han 
estat les beneficiàries dels 
642.269,84 euros d’ajut que 
s’han atorgat. Aquest import 
suposa entre el 20% i el 30% 
de les inversions previstes, 
que en total sumen prop de 
2,6 milions d’euros.
 Les ajudes Leader es 
regeixen pel principi de 
concurrència competitiva i Programa Leader

Les 27 empreses del GAL La Noguera-Segrià Nord 
hauran invertit un total de 2,6 milions d’euros
generant llocs de treball i ampliació d’empreses

els  expedients es valoren 
en funció de criteris com 
els llocs de treball que 
es generen, la creació i 
ampliació d’empreses en 
poblacions petites, els 
serveis que incorpora en els 
municipis rurals i la viabilitat 
del projecte empresarial.
 El programa LEADER 
és un ajut del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació de 
la Generalitat dirigit a 
empreses i emprenedors 

que vulguin fer inversions 
en territoris rurals per 
crear una empresa o bé 
per ampliar o millorar una 
empresa en funcionament. 
L’àmbit del Consorci Gal 
Noguera-Segr ià  Nord, 
ubicat al Consell Comarcal 
de la Noguera, és els 30 
municipis de la Noguera 
i els municipis Alfarràs, 
Alguaire ,  Almenar,  la 
Portella, Corbins i Vilanova 
de la Barca, de la comarca 
del Segrià.

Programa Leader
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188 persones ja s’han apuntat al III 
Rally de la Biblioteca de Balaguer

 Unes 188 persones ja 
s’han inscrit al III Rally de la 
Biblioteca de Balaguer, una 
xifra que ja supera el nombre 
total d’inscripcions de l’any 
passat.
 El  Rally de la Biblioteca 
és una activitat de foment 
de la lectura adreçada a 
infants d’entre 7 i 16 anys 
repartits en 3 categories 
diferents i consta de 12 
etapes. Són onze llibres que 

els participants han de llegir 
d’entre una selecció feta pel 
personal de la Biblioteca, i la 
darrera etapa és una prova de 
coneixement de la Biblioteca 
i el seu funcionament.
 El Rally acabarà el proper 

Entrega de premis de l’edició anterior

22 d’octubre amb una festa de 
cloenda pels participants on 
es farà l’entrega de premis. 
A l’hora de fer l’inscripció 
es dóna un passaport per 
certificar les diferents etapes 
superades.

El Rally és una
activitat que vol
fomentar la lectura als 
infants entre els 7 i els 
16 anys en 3 categories

 La  capi ta l  de  la 
Noguera va acollir el 
passat dissabte la 7a 
Trobada d’acordions 
“Ciutat de Balaguer”.
 La Trobada aplegà 
2 0  a c o r d i o n i s t e s 
provinents d’arreu de 
Catalunya i socis de 
l’entitat organitzadora 
Acordionik.
 La novetat d’enguany 
és que el concert es 
durà a terme a la Plaça 
del  Pou.  Segons e l 
president de l’associació 
Acordionik, Armengol 
Oliva, un lloc reduït i amb 
bona sonoritat.
 L a  m a j o r i a  d e 
participants van actuar 

Unes 400 persones van
gaudir de la música en la 7a 
Trobada d’acordions

La Trobada va reunir 
20 acordionistes
d’arreu de les
comarques catalanes i 
del sud de França

a Balaguer amb acordions 
cromàtics tot i que també 
n’hi va haver algun de 
diatònic.
 La Trobada va estar 
dividida en dos parts. 
La primera començà a 
les 7 de la tarda amb 
l’audició dels acordions, 
i seguidament es va fer 
el sopar de germanor. 
La segona part s’encetà 
a les 10 de la nit amb 
una sessió de ball per a 
tothom i a les 12 de la nit 
va acabar-se la festa.
 Al concert hi va assistir 
un  nombrós  públ ic , 
com ja és habitual en 
aquest certamen musical, 
que ja s’ha consolidat 
plenament entre les 
activitats d’estiu de la 
capital de la Noguera. Tots 
els amants de l’acordió 
van poder gaudir de la 7a 
Trobada d’acordions a la 
Plaça del Pou recordant 
cançons i musiques de 
totes les èpoques.

Trobada d’Acordionistes

Comença un nou Cicle de Sardanes a la 
Fresca, els dissabtes de juliol i agost

Sardanes

 El passat dissabte dia 
16, va començar a Bala-
guer una nova edició del 
cicle Sardanes a la Fresca 
organitzada per la colla sar-
danista Santa Maria de les 
Franqueses. Les sessions es 
celebraran el 30 de juliol i el 
20 i 27 d’agost.
 El cicle, que es durà 
a terme a la plaça de la 
Sardana tots els dies a les 
21.30 h, va començar amb 
la Cobla Lo Castell, tot i que 
la resta de dissabtes no hi 
haurà actuació en directe.  
 L’objectiu és fomentar el 
ball de al sardana.
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 Escriptor d’una poètica 
visionària i alhora gairebé 
palpable, Andrei Platónov 
va escriure La rasa l’any 
1930. És la història d’una co-
lla de personatges que van 
fer la Revolució i que des-
prés van voler construir el 
gran edifici del socialisme 
plantant-ne els fonaments 
en una gran rasa. Els pro-
blemes amb el Partit, amb 
la burocràcia, amb la col-
lectivització, amb la gana, 
amb el fred i amb l’absurd 
i el desgavell generals són 
l’excusa de què se serveix 
l’autor per dibuixar ja de 
manera profètica el principi 
de la fi de la Unió Soviètica. 
Una novel·la sobre la condi-
ció humana. No només la 
dels seus personatges, sinó 
també i sobretot la del seu 
creador. Empès per una in-
subornable cerca de la ve-
ritat, Platónov esmicola en 
La rasa el seu entusiasme i 
convenciment per fer front 
a una realitat que el violen-
ta com a ésser humà. Pla-
tónov, com tants d’altres, 
va ser prohibit, abolit, per 
un règim que no el podia 
tolerar. Només a finals de 
la dècada del 1980 les seves 
obres van poder publicar-se 
a la seva terra natal. Com-
parat amb Joyce, Proust, 
Kafka o Mann. 

Les veus del Liceu
Autor: Xulio R. Trigo
Gènere: Novel·la

 La novel·la entrellaça 
dues històries d’amor que 
passen en dos temps di-
ferents. La primera l’any 
1993 quan l’Eduard, un 
professor de cant que es 
veu obligat a deixar la 
seva carrera com a can-
tant d’òpera per una ma-
laltia, descobreix l’Anna, 
una noia tartamuda que 
neteja al Liceu, però que 
té una veu increïble i sent-
sent que l’Anna li podria 
retornar l’emoció dels es-
cenaris. La segona història 
està relacionada amb uns 
quaderns que guarda la 
Irina, la mare de l’Eduard, 
on s’amaga un terrible 
secret de família relaci-
onat amb el seu marit. 
Paral·lelament, l’autor ens 
explica què passava a la 
Barcelona de 1860 quan la 
ciutat està dividida en dos 
bàndols enfrontats. Els 
croats, un grup de joves 
rics que defensen el Teatre 
Principal i els liceistes, que 
com és lògic defensaven el 
Liceu. Els croats són nens 
de famílies riques que do-
minen com ningú l’art de 
la vagància i saben ben bé 
com dilapidar la fortuna 
que van fer els seus avis i 
els seus pares fins que co-
mencen a notar que potser 
ja no són tant rics.
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La rasa
Autor: Andrei Platónov
Gènere: Novel·la

 La protagonista 
d’aquesta història passa 
una tarda molt avorrida. 
Mentre els grans estan afa-
nyats amb les seves coses, 
(cuinar mentre es parla per 
telèfon, treballar amb l’or-
dinador ...), la nena va a la 
seva habitació i allà, amb 
un llapis vermell, dibuixa 
una porta. Una porta que la 
condueix a un fantàstic vi-
atge on apareixen castells, 
mars, artefactes voladors, 
un ocell que s’ha de resca-
tar de la seva gàbia, un vi-
atge en una catifa màgica, 
i un retorn, sempre amb el 
seu llapis, a la realitat on 
trobarà a un altre nen amb 
un altre llapis.
 Un llibre sense text 
que basa el seu poder en 
una narració visual molt 
seductora, ideal per re-
passar un cop i un altre 
cop, juntament amb els 
més petits, per incitar-los 
al desenvolupament de la 
seva creativitat i estimular 
la seva agudesa mental i el 
seu enginy.
 Medalla Caldecott, el 
premi nord-americà més 
important de la literatura 
infantil i juvenil, així com 
també guardonat pel diari 
The New YorkTimes, premi 
al millor llibre il·lustrat in-
fantil.

Imagina
Autor: Aaron Becker
Gènere: Infantil (+7)

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

Indesinenter
Enfony de la memòria

Al fons les llums, espurnegen silencis.
Degoten subtilment una atmosfera 
fosca,  imprecisa i vella, lluint 
foc d’encenalls, no pas una llum ferma.
Tranquil·les paradoxes
destil·len soledats mal conformades.
Reverberen i s’escolen insistents,
intrèpids moments únics,
cels platònics, píxels de la vida, 
com cales amagades,
on tot es fa present al roig capvespre,
al blau intens de l’alba,
o a  la calma melangiosa de la nit.
Heus aquí les emocions 
enrinxolades al temps,
del que depenen i  viuen.
Paret de pedra seca, immòbil i estantissa,
però viva,
talment el dring d’un tel,  encés i prim,
com floc de neu gelat que en tocar-te 
t’acaricia.
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El  C.F. Balaguer comença a entrenar el 
proper dimecres 27 de juliol

 El C.F. Balaguer 2016-
2017 comença a caminar 
de cara a la nova temporada 
aquest dimecres 27 de juliol 
amb un total de cinc cares 
noves a la plantilla. 
 A les ordres de Jordi 
Cortés, el club ha contractat 
al porter Alexandre Espinet, 
provinent del Santboià, 
Putxi del Lleida B, Alberto 
Bañuelos del Tàrrega, i 
Asier i Miki Massana, que 
provenen de l’Ascó. No 
es descarta alguna nova 
incorporació de darrera 
hora. 
 Per contra han causat 
baixa del club els jugadors 
de la passada temporada, 
Juanjo Tenorio, Andreu 
Martínez, Albert Jiménez, 
Xavi Bonet, Jordi Clivillé, 

Clarisó i Ivan Fontana.
 E l  2 7  d e  j u l i o l 
començaran els entre-
naments sota les ordres 
de Jordi Cortés i Josep Gil 
i el dissabte 30 ja tindran el 
primer amistós al camp de 
l’Ivars d’Urgell, com ja va 
essent habitual els darrers 
anys.
 Els dies 3 i 9 d’agost, 
l’equip disputarà la primera 
eliminatòria de Copa Lleida 
amb el Mollerussa, a doble 
partit. El 6 d’agost, rebrà a 

casa al Benabarre en partit 
amistós.
 E l  compromís  més 
complicat pels balaguerins 
arribarà el 12 d’agost a 
casa quan s’enfrontarà amb  
l’Ascó i el dia 13 viatjarà fins 
a la Franja de Ponent per 
enfrontar-se al Binéfar.
 E n  c a s  d e  p a s s a r 
aquesta eliminatòria amb 
el Mollerussa , el 17 d’agost 
es jugarien les semifinals 
i el 24 la final de la Copa 
Lleida.
 El 21 d’agost es visitarà 
el camp de l’Artesa de 
Segre, durant la Fira de Sant 
Bartomeu i es tancaran els 
amistosos el 28 d’agost 
davant el Manresa.
 El proper partit de lliga 
serà el 4 de setembre en que 
el Balaguer visitarà el camp 
de l’Igualada, començant 
u n a  n o v a  t e m p o r a d a 
que esperem que no es 
notin les baixes i ajudin 
a enfortir la plantilla les 
noves incorporacions, per 
poder afrontar els següents 
mesos de partits de lliga.

Noves incorporacions i renovacions

 L’atleta balaguerina 
Carme Mil lán es va 
proclamar guanyadora 
d e  l a  c a t e g o r i a  d e 
veteranes del Vertical 
Cabanera que es va 
disputar el diumenge 10 
de juliol a Capdella. Una 
prova de 4 quilòmetres i 
1.470 metres de desnivell 
positiu. La prova era 
puntuable pel Campionat 
d’Espanya, i per tant hi 
havia atletes de totes les 
comunitats.
 El mateix dia 10, la 
Carme Millán, aprofitant 
que estava al Pallars, 
v a  r e b r e  e l  t r o f e u 
que l’acredita com a 
guanyadora absoluta 
del Circuit de curses 
de Muntanya del Corre 
Pallars. En categoria 
masculina, el guanyador 
del Corre Pallars ha estat 
Raúl Puertas i l’equip 
dels Maratonians del 
S e g r e ,  g u a n y a d o r 
absolut del circuit per 

Carme Millán s’imposa a la 
vertical de Capdella en
categoria de veteranes

Carme Millán i Raúl Puertas

També li van lliurar el 
trofeu de campiona 
del circuit de curses 
de muntanya Corre 
Pallars

equips.
 E l  c i rcu i t  Cor re 
Pallars consta de dues 
maratons de muntanya, 
dues mitges maratons 
de muntanya i  dos 
verticals amb més de 
mil metres de desnivell 
positiu.
 L’ a t l e t a  C a r m e 
Millán demostra any 
rere any la seva condició 
de gran atleta, amb un 
gran historial d’èxits 
en totes les categories 
i disciplines atlètiques 
des de fa molt anys, 
por tant  e l  nom de 
Balaguer per Catalunya 
i la resta de l’estat 
espanyol.

Renovacions

El CF Balaguer de la mà 
de Jordi Cortés prepara 
la nova temporada amb 
cinc fitxatges nous i
potser algun més
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Balaguer i Os de Balaguer desitgen sort 
al genet Albert Hermoso abans dels Jocs

 El passat 11 de juli-
ol, l’Ajuntament de Bala-
guer va obsequiar al genet 
Albert Hermoso Farràs amb 
un pitral inspirat en els or-
naments del comte d’Urgell, 
abans de la seva participa-
ció als Jocs Olímpics de Rio 
de Janeiro (Brasil) 2016.
 L’obra és d’un artista 
local, Gabriel Unsion, i ha 
estat creada per l’ocasió 
amb plata envellida i cuir. 
El pitral ha estat lliurat a 
Albert Hermoso de mans de 
l’Alcalde de Balaguer, Jordi 
Ignasi Vidal i de la regidora 
d’Esports de l’Ajuntament, 
Gemma Vilarasau, al mateix 
temps que li han desitjat 
molta sort en la seva parti-
cipació als jocs.
 El genet de 37 anys, ha 

estat reconegut internacio-
nalment, aconseguint que 
la disciplina de concurs 
complet d’equitació tingui 
representació espanyola a 
unes olimpíades, després 
de 20 anys.
 D’altra banda, l’Ajun-
tament d’Os de Balaguer 
també va voler rebre a Al-
bert Hermoso en una festa 
popular on la població d’Os 
de Balaguer i els veïns es 
van sumar als actes i li van 
voler desitjar la millor de les 
sorts en la seva participació 
als JJOO i demostrar-li 
l’afecte i els ànims per la 
seva part.
 Durant la celebració se 
li va fer entrega d’una figura 
amb el xiprer representatiu 
de l’escut d’Os de Balaguer.

 L’alcaldessa de la po-
blació, Estefania Rufach i 
el mentor i soci del genet 
Miquel Alemany van desta-
car en els seus parlaments 
la dedicació del genet des 
de ben petit així com el seu 
valor humà i van afirmar 
que la seva participació als 
jocs, més enllà del resultat, 
serà un motiu d’orgull per 
tota la població.
 Durant l’acte l’alcaldes-
sa va fer esment als partici-
pants que tenen l’intenció, 
un cop acabats els joc olím-
pics, fer el nombrament per 
part del consistori de fer fills 
honorífics d’Os de Balaguer 
al genet Albert i també a 
l’Hito, que és el cavall que 
participarà als jocs amb 
l’Albert.

Albert Hermoso rebut a l’Ajuntament de Balaguer

 Joan Monesma i 
Quim Codina van ser els 
participants del Campus 
Robert Martínez, celebrat 
la darrera setmana del 
mes de juny a la localitat 
a r a n e s a  d e  G a r ó s , 
guanyadors del premi 
d ’una estada d ’una 
setmana a Liverpool, 
a m b  l ’ e n t r e n a d o r 
Ro b e r t  M a r t í n e z ,  i 
els coordinadors del 
campus.
 Ambdós jugadors 
són de Balaguer, tot i 
que a un sol punt del 
dos  balaguer ins  va 
quedar un participant 
de Vic, que com a premi 
de consolació es va 
emportar una samarreta 
d’entrenament del propi 
Robert Martínez.

Dos participants del Campus 
Robert Martínez aniran una 
setmana a Liverpool

Guanyadors de l’estada al Liverpool

Com a premi per ser 
els millors jugadors 
del campus d’enguany 
celebrat a la localitat 
aranesa de Garós

 S e g o n s  e l s 
c o o r d i n a d o r s  d e l 
Campus Robert Martínez, 
el nivell va ser força 
bo en els participants 
d’enguany, per tant la 
tria dels jugadors es va 
fer força complicada.
 Els participants al 
Campus han compaginat 
els entrenaments de 
futbol  amb c lasses 
d’anglès durant tota la 
setmana en aquestes 
estades esportives.
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Os de Balaguer organitza una marxa 
popular nocturna pel proper 14 d’agost

 El proper 14 d’agost es 
farà la IV Marxa Nocturna 
d’Os de Balaguer en dues 
modalitats, una curta de 3,5 
quilòmetres en un circuit 
urbà i una de més llarga, 
de 7 quilòmetres en circuit 
urbà i pista.
 La sortida de la marxa 
popular nocturna es farà 
des de la pista poliesportiva 
a partir de les 10 del vespre. 
 Els que s’inscriguin 

anticipadament pagaran 5 
euros mentre que els que 
s’inscriguin el mateix dia, 
en pagaran 7 euros.
 Hi haurà entrepans 
i begudes al finalitzar la 
marxa popular, i servei de 
dutxes i piscines obertes 

Os de Balaguer

Francesc Codina, campió d’Espanya
infantil de Descens d’aigües braves

per a tots els participants. 
És imprescindible portar 
frontal pel recorregut llarg.
 L’entrega de dorsals 
es farà el mateix dia 14 a 
partir de les 6 de la tarda. Hi 
haurà cronometratge amb 
novotiming.

Piragüisme

El campionat d’Espanya es va disputar a Camarasa 
el cap de setmana del 16 i 17 de juliol

 Els 16 i 17 de juliol es 
disputà a Camarasa el Cam-
pionat d’Espanya de Descens 
d’Aigües Braves. Els germans 
Aina i Francesc Codina van 
participar en la modalitat 
Sprint, consistent en dues 
mànegues d’uns 300 metres 
on s’ha de fer el millor temps. 
El Francesc va guanyar el 
campionat erigint-se com a 
campió d’Espanya fent dues 
baixades molt bones, sent 
primer en ambdues. L’Aina, 
per la seva part, va quedar 
4a classificada a tan sols 3 
segons del sots-campionat. 
L’Associació Piragüística de 
Balaguer va quedar en dese-
na posició a nivell de clubs.

En dues modalitats, una 
de 3,5 quilòmetres amb 
circuit urbà i una de 7 
quilòmetres amb circuit 
urbà i pista

 De l’1 al 19 d’agost es 
celebra l’activitat In & Out 
dins de la programació 
d’Estiu Esport Balaguer, 
o r g a n i t z a d a  p e r  l a 
regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament de Balaguer. 
 Aquest programa 
tracta de compaginar de 
forma setmanal, activitats 
esportives i de lleure que 
realitzaran dins (in) i fora 
(out) de les instal·lacions 
esportives.
 E l s  p a r t i c i p a n t s 
escolliran un únic esport, 
el qual es durà a terme 
el dil luns, dimecres 
i  divendres de cada 
setmana, aprofundint 
sobre els fonaments 

De l’1 al 19 d’agost, Estiu 
Esport acull l’activitat In&Out 
per a 80 participants

L’activitat està
preparada per 80 nois 
i noies d’edats
compreses entre els 4 
i els 14 anys

tècnics del mateix.
 Cada dimarts i dijous 
es realitzaran sortides 
amb bicicleta i  tren, 
r e s p e c t i v a m e n t  o n 
potenciarà la convivència 
amb grup.
 L’objectiu de l’activitat 
és que els nois i noies 
s’iniciïn i coneguin els 
esports d’aventura d’una 
forma més plural; amb una 
programació d’activitats 
que busca que els joves 
descobreixin la natura i 
valorin el gran ventall de 
possibilitats que aquesta 
els dona i experimentant 
tot un seguit d’activitats 
poc habituals però molt 
enriquidores.
 Els participants es 
concentren cada matí a 
les 9 al pavelló d’Inpacsa. 
L’activitat està preparada 
per  a  joves  d ’edats 
compreses entre els 
4 i els 14 anys i estan 
limitades les places a 80 
participants.

Pavelló d’Inpacsa, punt de concentració dels nens.
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Els dies 30 i 31 de juliol, Balaguer
acollirà el 3r Motor Show Balaguer’16

 Montgai va acollir  
l’acte central de comme-
moració del 50è aniversa-
ri de la creació del circuit 
del motocròs El Cluet. El 
tret de sortida va ser la 
celebració de la tercera 
Copa Espanya de Motos 
Clàssiques.  

Montgai commemora el 50 
aniversari del circuit el Cluet

Motocròs a Montgai

Motor Show durant l’any passat

 Els propers dies 30 i 
31 de juliol, Balaguer aco-
llirà el tercer Motor Show 
Balaguer’16 amb més de 
dos-cents  vehicles d’arreu 
de Catalunya, Espanya, 
Andorra, França, Alemanya 
i amb alguna sorpresa que 
prepara l’ organització. 
 Durant  aquest  dos 
d ies ,  es  fa ran  vàr ies 
activitats com proves de 
drif t, so, il ·luminació i 
tubs d’escapament, i es 
comptarà amb els 24 millors 
pilots de drift de Catalunya.
 Es farà la 3a Demo Drift 
Ciutat de Balaguer Memòria 
Antoni Quesada, el dissabte 
des de les 10,30 fins a les 
21 hores. El diumenge a 
les 12 del migdia hi haurà 
Exhibició de Stunt a càrrec 
de John Peña i el seu equip.

S’espera la presència de més de dos cents cotxes i 
durant tot el cap de setmana es faran diferents
proves i s’obrirà el Saló al pavelló d’Inpacsa

 Seguidament i amb 
la col·laboració de Moto 
Club Segre es va habilitar 
un circuit d’iniciació al 
motocròs per a infants 
de 5 a 12 anys. La festa es 
va acabar amb un sopar 
commemoratiu a la plaça 
Prat de la Riba.
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Nou nedadors balaguerins 
van participar als campionats 
de Catalunya aleví d’estiu

Nedadors alevins

9 nedadors alevins 
del CEN Balaguer van 
representar la nostra 
ciutat al Català de 
natació aleví d’estiu 

 Fantàstics resultats 
aconseguits aquesta 
setmana dies 5,6 i 7 de juliol 
al català de natació aleví 
d’estiu que s’ha celebrat 
en les instal·lacions 
o l í m p i q u e s  B e r n a t 
Picornell de Barcelona 
amb  9 representants del 
CEN Balaguer (5 nois i 4 
noies).
 L’Aurembiaix Pifarré 
quedà 4a de Catalunya 
en els 200 papallona, 
6a en els 100 papallona 
i 9a en els 100 lliures, i 
l’Alexandra Papell en els 

100 i 200 braça 6a posició 
de Catalunya.
 Destaquem altres grans 
resultats aconseguits per 
tots els nedadors del club 
com  l’Aitor Morales 9a 
posició els 1500 lliures i 
21a en els 400 lliures, en 
Marc Suñé 14a en 1500 
lliures i 18a en 200 lliures, 
l’Ángel López 19a en 200 
lliures i 23a en 100 esquena, 
l’Aina Torrubiano 22a en els 
200 lliures, 25a en els 100 
esquena i finalment la 22a 
posició de David Galan en 
els 100 braça.
 Destaquem també la 
17a posició en el relleu de 
4x100 estils femení, 27a 
posició en el relleu de 8x50  
lliures mixt amb en Joan 
Bonet i la Sixela Gracia, 
la 16a en el 4x100 lliures 
femení i la 17a en el 4x200 
lliures mixt.

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

Homenatge als socis més antics

L’Assemblea va decidir retre homenatge als deu so-
cis més antics de la Penya i també va decidir
traslladar la seu de la Penya al bar la Muralla

Bons resultats dels nedadors
balaguerins al Català infantil d’estiu

 E l  p a s s a t  c a p  d e 
setmana del 9 i  10 de 
juliol, es va celebrar el 
català de natació Infantil 
d’estiu a les instal·lacions 
olímpiques Bernat Picornell 
de Barcelona amb quatre 
representants del Club 
Esportiu Natació Balaguer.
 Destacar la fantàstica 
progressió de l’Ares Perera 
aconseguint la 4a posició 
de Catalunya en els 50 i 100  
lliures, 6a en els 800 lliures, 
7a en els 400 lliures, 8a de 
Catalunya en els 200 lliures 
i 11a en els 200 esquena.

Nedadors balaguerins

L’Ares Perera ha fet una 
gran progressió amb 
excel·lents resultats a 
les instal·lacions Bernat 
Picornell de Barcelona

 La Sara Puigarnau 5a 
de la seva edat en els 100 
braça i 7a en els 200 braça, 
destacar també la final 
obtinguda per la Núria Pallé 
amb un 9è lloc català en els 
100 braça i el 15è en els 200 
braça. També destacar el 
meritori 20è lloc de la Laia 
Palacín en els 200 lliures, 

amb una gran marca a prop 
de la mínima estatal i el 23è 
en els 800 lliures.
 En els relleus femenins 
s’aconseguí la 13a, 17a i 18a 
posició en el relleu de 4x200 
lliures, 4x100 estils i 4x100 
lliures respectivament. Com 
sempre els balaguerins 
deixen molt alt el pavelló.

 La Penya barcelonista de 
Balaguer va renuir-se i dins 
de l’assemblea  de l’entitat 
es va fer un homenatge als 
socis més antics, els que 
tenen el número de soci del 
1 al 10.
 Aquest acte es pensa 
anar repetint en els propers 
anys. També es va aprovar el 
trasllat del  local de penya 
al Bar la Muralla a la plaça 
Mercadal.
 S’informa a tots el socis 
i simpatitzants del Barça i 
de la penya que es farà un 
autocar per anar al Trofeu 
Joan Gamper, el proper 
10 d’agost. L’autocar és 
gratuït pel socis i el no 
socis han de pagar 10 euros, 
podent  treure les entrades 
al partit a traves de la pròpia 
Penya i gaudint d’un 15% de 
descompte.
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Memòria Creu Roja
Pepita Sotelo i Paradela, Presidenta de  Creu Roja la Noguera
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Ha sortit publicada la memòria de Creu Roja 2015  amb la 
que pretenem fer un balanç de les actuacions portades a terme 
durant l’any 2015 a Balaguer i a la comarca de La Noguera.
 Com sempre la nostra tasca va encaminada a facilitar les si-
tuacions de  les persones més vulnerables de la nostra societat.
 Amb els diferents àmbits d’actuació de Creu Roja a La No-
guera el nostre ajut ha pogut  arribar a 3.702 persones durant 
aquest any en els àmbits d’ocupació, atenció a l’infància, joven-
tut  i adolescents, ajuts energètics, acompanyament a gent gran, 
prevenció, socors i salvament, projecte àgape banc d’aliments 
entre altres.
 Des d’aquí aprofito per ressaltar la tasca  dels 184  voluntaris 
que, gràcies a ells, Creu Roja a La Noguera  està  cada dia més 
a prop de les persones.  També als 1652 socis que d’una manera 
o altre col·laboren en els projectes que duem a terme, amb  ells i 
amb la col·laboració d’administracions, institucions , empreses 
i entitats diverses la tasca de Creu Roja arriba a més persones a 
través de més accions.
 Gràcies totes les persones per la confiança que ens  diposi-
teu i esperem poder seguir comptant amb tots  vosaltres com 
voluntaris col·laborant en l’acció directa (infants, joventut,  gent 
gran, immigrants, socors i emergències, banc d’aliments...) en 
l’acció indirecta (gestió administració, captació de fons...) o com 
socis. Treballem per dignificar la vida de les persones.

 Han passat bastants 
anys des de que un grup de 
persones van promoure la 
festa de la Transsegre. Pro-
bablement sense pretendre 
marcar una petjada tan in-
tensa com ha resultat amb 
el pas del temps i de les suc-
cessives edicions. Una festa  
que a primers de juliol cul-
mina en actituds i celebra-
cions diverses, de caràcter 
en principi lúdic i esportiu, 
i que té un èxit indiscutible 
si ens referim a l’assistència 
de públic.  Cal doncs felici-
tar als promotors,  i els ba-
laguerins hauríem d’estar 
molt satisfets.. Hi ha però 
diversos motius de preocu-
pació que em porten a re-
flexionar. Pel bé de la pròpia 
festa i del seu futur crec ne-
cessari evitar que la Trans-
segre deixi de ser una festa 
lúdica i esportiva i es pugui 
assimilar més aviat a una 
disbauxa incívica. Algunes 
actituds i comportaments 
fan témer que sigui aquest 
el cas. Molts ciutadans ens 
podem ja preguntar si el que 
hem viscut enguany és una 
festa popular multitudinà-
ria o una  disbauxa, macro 
“botellón”, proba d’aguant, 
exhibició  immoderada de 
watts i decibels,  desbor-
dament d’incivisme... Diria 
que hi ha una mica de tot 
plegat. Si desitgem preser-
var el futur de la nostra festa 
ens cal reflexionar sobre tot 
això. M’atreveixo molt mo-
destament i sense ànim de 
polèmica a suggerir alguns 
aspectes de la qüestió:
 1 Festa: ben segur que 
hi ha festa quan s’aplega 
una  joventut en plenes i 
merescudes vacances,  i 
amb alguns centimets a la 
cartera que tal vegada els 
seus pares han estalviat o 
ells mateixos han guardat. 
L’ambient festiu està servit i 

La Transsegre i el futur.
Petita reflexió
Ramon Cortés
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

és cosa saludable i lloable.
 2 Disbauxa: volem festa 
però cal evitar la disbau-
xa. Aquesta és sens dubte 
atractiva però és incívica i 
generadora de problemes 
que afecten a tots. Un riu i 
un parc, una acampada en 
un lloc singular i uns flo-
tadors imaginatius,  en un 
recorregut inigualable, fan 
possible una situació única. 
És la festa. Però l’abús en el 
beure i el menjar porten a 
comportaments sense res-
pecte d’altri i a despeses i 
divertiments incontrolables. 
Apareixen conflictes, bara-
lles...
 3 Macro “ botellón”: 
sembla que tot gira en torn 
de l’alcohol,  i en molta 
quantitat, per demostrar 
que ens hem fet grans, mal-
grat l’alt preu en  quantitat 
de neurones perdudes, i que 
tristament es continuaran 
perdent.
 4 Proba d’aguant: aques-
ta qüestió tal vegada estigui 
vinculada  al fet que a certa 
edat tots volem aparentar 
mes del que som o que som 
més que els altres, tant en 
l’aspecte diria físic (resis-
tència per temps) com en  
l’aspecte mes greu  de veure 
qui aguanta mes la beguda. 
També hi ha qui beu com a 
demostració de maduresa, 
o també  el beure per beure 
sense mes i de manera in-
conscient.
 5 Quantitat de watts, de 
decibels: Té sentit portar a 
l’extrem límit el nivell d’in-
tensitat de llums i megafo-
nia? Cal pensar en el malba-
ratament de  l’energia, en la 
paciència dels soferts veïns  
més propers,   i  en el pre-
judici a la salut que directa 
i indirectament ocasiona  
l’abús innecessari de projec-
tors de llum i altaveus.
 6 Incivisme: He anat  a 

veure si la zona de la festa 
està avui  com ahir . Ara 
en vinc i us haig de dir que 
està molt pitjor: gots, bo-
telles de plàstic i de vidre, 
papers, brutícia de moltes 
menes...; també en moltes 
raconades i no raconades 
s’aprecien unes regateres 
que per la olor  sabem tots 
de què son, i també les  
voreres tacades per les 
begudes que cauen. Una 
trista imatge avui la de la 
nostre ciutat!
 7 Altres aspectes: no 
posaré tot en el mateix sac 
però suggereixo i  deixo a 
criteri de cadascú, a partir 
del que es veu,  el que és 
mes trist de tot: la mitjana 
d’edat d’iniciació o tal ve-
gada la de continuació. No 
parlo de la festa, que és 
bona, sinó de la disbauxa 
i l’incivisme.
 Em queda fer la pre-
gunta que tal vegada ens 
avergonyeix; ¿ que hem 
fet , ó que hem deixat de 
fer? Es massa fàcil para-
petar-se i amagar el cap 
sota l’ala, traslladant la 
culpa “a la societat”, en 
una pretensió infantil de 
“modernitat”. La societat 
som tots, el conjunt dels 
ciutadans.. Sincerament 
crec que recollim el que 
sembrem.
 No voldria haver ofès 
a ningú, no és la meva in-
tenció, sinó  només provo-
car alguna serena reflexió 
que ens ajudi a millorar la 
festa i a evitar el que en 
ella hi hagi de incivisme. 
No defallim,  cada dia es 
una nova oportunitat, però 
no perdem ni un minut 
i posem fil a l’agulla per 
capgirar i millorar el que 
calgui per tal d’assegurar  
l’egoista però indispensa-
ble  profit futur de tots.

“Cafè Fellatio”
Josep Ma Castells, impulsor de ElMercadal.cat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 “Cafè Fellatio” és un model de bar on hi ha un “valor afegit”. 
I on el seu amo pot estalviar molt en publicitat. Amb el rètol a la 
porta i l’atenció dels mitjans, ja té molt de guanyat.
 La iniciativa és suïssa i ha aparegut al diari ‘Le Matin‘. Brad-
ley Charvet, de l’empresa de ‘escorts’ FaceGirl, ha explicat que fa 
uns mesos que madurant la idea, presa de Tailàndia, aquest sal-
vatge oest del turisme sexual. Amb el nom ja us podeu imaginar 
en què consisteix: oferir sexe oral amb el preu de la consumició.
 Veig positiu que els bars es modernitzin després d’una cri-
si profunda com la que hem vist, i que desaparegui el tabú en 
aquest tema, es promoguin les relacions sanes entre les perso-
nes; ja que segons estudis d’experts en el camp de la sexologia, 
afirmen que practicar sexe cura moltes patologies i malalties i 
inclús allarga l’esperança de vida. Aquests estudis asseguren 
que fer l’amor amb assiduïtat pot ajudar a curar determinades 
malalties, entre elles la depressió. Malgrat tot, encara hi ha molts 
prejudicis creats envers aquest tema. Practicar de manera peri-
òdica l’acte sexual es pot traduir en beneficis en la nostra salut 
mental, circulació de la sang, incontinència, musculatura, etc.
 Tot i així encara hi ha gent ‘retrògrada’ que no entén aquestes 
modes sexuals creades pel mateix jovent que creix i al que hem 
d’estar-los molt agraïts. 
 Davant de tant males notícies que passen dia a dia (com ara 
atemptats mortals i tragèdies, incidents, violència masclista o 
corrupció en tots els àmbits), cal donar protagonisme a coses 
que poden influir en la nostra felicitat. I compte: el model suïs de 
Bradley Charvet pot semblar una bogeria però i si funciona allí? 
Que farem aquí?
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El Centre d’Interpretació de 
l’or del Segre fa tallers per 
cercar or al riu durant l’estiu

“A l’estiu, l’or el
busquem al riu” és 
l’eslogan amb que el 
Centre de l’Or
organitza els tallers

 E l  C e n t r e 
d’Interpretació de l’Or 
del Segre de Balaguer 
organitza durant els 
mesos de juliol i agost  
l’activitat «A l’estiu l’or 
el  busquem al r iu», 
una proposta única, 
e m o c i o n a n t  i  m o l t 
divertida  que convida 
els visitants a viure 
durant una estona com 
autèntics buscadors d’or 
del Segre.
 L’activitat, que té 
una durada aproximada 
d’una hora i mitja, consta 

d’un taller de recerca 
d’or a la llera del riu 
Segre, just davant del 
Centre d’Interpretació,  
on els nous buscadors 
d’or aprenen a trobar 
les partícules d’or entre 
l’arena i les graves del riu  
i, com no podia ser d’altra 
manera, es poden endur 
totes les que trobin dins 
d’un vial que facilitar el 
personal del Centre.
 Les visi tes estan 
obertes a tothom, però 
estan molt encarades 
a un públic familiar, 
ja que és una activitat 
e n t r e t i n g u d a  i  q u e 
sorprèn als més petits. 
Es necessiten reserva 
prèvia, es duen a terme 
els dimecres a les 11 h i 
els dissabtes a les 18 h al  
preu de 8 € els adults i 5 
€ els menors de 16 anys.

La Sentiu de Sió acull el Primer Cicle 
de Músiques Diverses el mes de juliol
 Aquest mes de juliol, 
La Sentiu de Sió ofereix 
actuacions musicals de 
diversos formats. Jazz, 
música d’autor, clàssica 
en el marc del 1r Cicle de 
Músiques Diverses.
 El dissabte 23 a la Plaça 
Major, i després d’un sopar 
popular, els assistents 
podran gaudir del concert 
del grup local amb música 
d’autor de Un Quart de 6.
 I per acabar, el diumenge 
31 a 2/4 de 12 del matí a 
l’interior de l’església de 
La Sentiu, un repertori de 
música clàssica a càrrec 
de dos joves brillants: Júlia 
Reixachs i Lluc Pascual.

Celebració de l’Aplec de l’Ermita de 
Sant Jaume de Cas a Fontdepou

Aplec a l’Ermita de Sant Jaume de Cas

 El proper diumenge 24 
de juliol es durà a terme 
l’Aplec a l’Ermita de Sant 
Jaume de Cas  a la població 
noguerenca de Fontdepou.
 Es farà una gran festa 
que estarà oberta a tothom. 
A partir de les 12,30h del 
migdia, es celebrarà la 
Missa i com cada any, 
s’obsequiarà amb un panet 
beneït a tots els assistents. 
 Després de la missa, es 
farà el vermut i es jugarà al 
joc dels torrons.

Cartell del 1r Cicle de Músiques a la Sentiu

El cicle musical va començar el passat dissabte 16 i 
acabarà el proper diumenge 31 de juliol

Cercar or al riu Segre
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El grup “Entre rates” de
Bellmunt, participarà a 
l’acampada jove a Montblanc

Components del grup “Entre rates”

 «Entre Rates», és un 
nou grup noguerenc, 
n a s c u t  a  B e l l m u n t 
d’Urgell amb una forta 
dosi de rock dur en català 
i que volen, sobre tot, fer 
ressorgir aquest estil de 
les cendres. 
 Els sis components 
del grup són: l’Àlex a la 
veu, en Jordi i l’Eduard a 
les guitarres, Javi al baix, 
Josep a la bateria i en 
Jordi Jr. al so. 
 En els seus concerts 
hi barregen temes propis 

amb temes ja consagrats 
del rock del país. 
 Fa  uns  d ies  van 
guanyar el premi a millor 
grup de les terres de 
Lleida dins del concurs 
«Música Jove de Ponent». 
 Aquest premi, els 
ha permès tocar el cap 
de setmana del 16 de 
juliol, a Montblanc dins 
de l’Acampada Jove, on 
es troben els guanyadors 
de les diferents fases 
que s’han fet als països 
catalans.

Aquest dissabte 23 torna la festa 
Wight’s Club al Molí de l’Esquerrà

 Aquest dissabte es 
reviurà a Balaguer una gran 
festa per reviure les nits de 
la mítica discoteca Wight’s, 
un local que va marcar 
una època pel jovent de 
Balaguer i de la comarca.
 Anècdotes i records han 
servit perquè un grup de 
melancòlics vulgui reviure 
una festa amb música dels 
anys 70, 80 i 90 amb els disc 
jockeys que eren habituals 
en aquell local.
 A part de la festa tots 
els que vulguin es podran 
apuntar-se al sopar de 
germanor que començarà 
a les 21 h al pavelló Molí de 
l’Esquerrà.Cartell festa Wight’s

Començarà a les 21 h amb un sopar de germanor i a 
les 24 h amb música dels anys 70, 80 i 90

Desfilada de moda de l’agència
Il·lusions Models a Balaguer
 Aquest divendres a 
les 10 de la nit es farà la 
presentació de l’agència de 
models “Il·lusions Models” a 
Balaguer, amb una desfilada 
a la plaça del Mercadal 
de diferents establiments 
comercials i entitats de 
Balaguer. L’agència que 
obrirà el proper setembre/
octubre oferirà cursets per 
a infants, joves i adults, i el 
mateix divendres informaran 
de les seves activitats amb 
un estand a la plaça. Una de les desfilades organitzades per l’agència
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
---------------------------------------
ES LLOGA habitació a 
Barcelona, pis zona Tres 
Torres, preferiblement 
noia.  Amb taula d’es-
tudi, wifi, a compartir 
totes les estances del 
pis. Ben comunicat amb 
FFGC, TMB. Preu: 290 
euros més despeses. 
Raó: 617858163.
---------------------------------------
ES VEN pis al c/ Almatà, 
140 m2, 4 hab., 2 banys, 
gran cuina, ascensor. 
Preu tancat: 53.000 eu-
ros. Raó: 609906784.
---------------------------------------
VENTA xalet unifamiliar 
a sis minuts de Balaguer. 
Parcel·la urbanitzada de 
2.300 m2, amb piscina 
i barbacoa. Excel·lent 
situació. De particular 
a particular. Informa-
ció personalitzada. 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.
-----------------------------------------
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.
-----------------------------------------
ES LLOGA O ES VEN pis 
molt cèntric a Balaguer, 
amb 4 hab., 2 banys, 
ascensor, amb mobles 
i electrodomèstics. Ca-
lefacció individual. Raó: 
973451371.
------------------------------------------
LLOGUER de pàrquing 
tancat davant de l’Escola 
Vedruna de Balaguer. 
Demanar informació 
als telèfons: 667476172·
649007117.
------------------------------------------

TREBALL
--------------------------------------
S’OFEREIX noia univer-
sitària, per fer de cangur 
i fer classes de repàs. 
Amb experiència. Raó: 
647713288.
--------------------------------------
ES PRECISA senyora per 
fer la neteja d’un xalet a 
Balaguer. Entre 4 i 5 ho-
res, de dilluns a dissabte. 
Imprescindible experièn-
cia. Raó: 610523680.
--------------------------------------
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 Publi·
citat i Comunicació, 
precisa: personal pel 
departament Comer·
cial i Distribució. Im·
prescindible carnet de 
conduir. Interessats/
ades enviar foto i cur·
rículum vitae a: perso·
nal@infocomarca.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 deixar el vostre 
currículum al Bar 1900.
--------------------------------------
ARA ÉS L’HORA d’apren-
dre anglès. Nativa dóna 
classes particulars. Amb 
possibilitat de fer classes 
de conversa, en grups 
organitzats o bé classes 
particulars. Aprèn an-
glès, escrit i arlat! Raó: 
650422582.
---------------------------------------

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 
aquesta secció de breus 
classificats, passar per 
les nostres oficines al c/ 
Sant Lluís, 36-38 entresol 
de Balaguer, trucant al 
973448273 o bé consulteu 
el nostre web: revista-
groc.com.
---------------------------------------
---------------------------------------
--------------------------------------
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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 21 de juliol a les 8 de la tarda del 28 de juliol CLAVER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 28 de juliol a les 8 de la tarda del 31 de juliol SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 31 de juliol a les 8 de la tarda del 4 d’agost MARCH 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 4 d’agost a les 8 de la tarda del 11 d’agost MARCH

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.

LLOGUER DE
PÀRQUING TANCAT

DAVANT ESCOLA 
VEDRUNA.

RAÓ: 667 476 172 
649 007 117
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