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Amb el suport de

El proper cap de setmana, Balaguer es tornarà a vestir
de Festa per celebrar la Transsegre.
Des d’aquell estiu del 1985 ja han passat 33 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 solucionant. 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 arreglant amb l’ajut de les administracions, que
sempre han estat al costat de la Transsegre.
Des de fa sis anys, l’organització ha decidit que tots
els participants, més de dos mil, facin una aportació
econòmica cadascun per ajudar a afrontar les despeses
d’uns actes, totalment gratuïts pels espectadors, que
poden col·laborar amb la festa, adquirint 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.
D’altra banda, enguany també es vetllarà molt
d’aprop que es compleixin les mesures de seguretat
que l’organització dicta pel bé de tots els participants,
especialment en el que fa referència a l’alcohol que
es consumeix durant la baixada del dissabte. Es farà
incís en aquest aspecte per assegurar una festa sense
complicacions. També és molt important el tema de la
brossa, es demana una petita fiança que es retornarà a
l’arribada, per tal de col·laborar en la neteja del riu o si
més no en no embrutar-lo.
Des de la nostra redacció us desitgem una bona
Transsegre a tothom!!
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Més de 2000 mariners navegaran per
les aigües del riu durant la Transsegre

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

Arriba la 33ena edició
de la Festa de l’aigua, la
Transsegre, aquest cap
de setmana del 7 al 9 de
juliol
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 més de 200
embarcacions casolanes
que més de dos mil mariners
han construït durant les
darreres setmanes per
poder participar a la Festa
de la Transsegre.

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 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.

Des de l’organització es demana una
petita col·laboració econòmica
Una aportació econòmica per poder assegurar un
bon funcionament de la festa

Transsegre

Per continuar gaudint
de la Transsegre ens toca
mullar-nos el cul! Pel bon
funcionament de la festa,
cada tripulant col·laborarà
abonant 12€, més 10€ per
embarcació.
A part l’organització
demana una fiança de 5€,
donada l’irresponsabilitat
d’alguns a l’hora de llençar
tot tipus de brossa durant
la baixada. Així doncs, si
a l’arribada les barques
porten una bossa de
brossa, doncs se’ls retorna
aquest import, que poden
bescanviar a la caseta de
tiquets a Balaguer.

Transsegre

Desenes de joves
col·laboren cada any
per a que la festa de
la Transsegre sigui tot
un èxit pel públic
La popular festa aquàtica de la Transsegre, arriba enguany als seus trenta tres 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 33 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 moltes anècdotes, bones i
dolentes, simpàtiques
que han quedat a la memòria de milers de bala-

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 manera desinteressada treballa
any rere any per a que la
Transsegre sigui tot un
èxit. Uns joves organitzadors que van renovant-se
tot i que durant els dos
dies de la baixada, hi ha
desenes de col·laboradors
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 catalanes que cada any assisteixen a la festa aquàtica.

P U B L I C I T A T <<
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Tots els cossos de seguretat col·laboren
amb l’organització de la Transsegre

S’espera que siguin milers de
persones les que assisteixin a
la Festa

Protecció Civil, Mossos,
Bombers, Policia Local i
Creu Roja vetllen per la
seguretat dels
participants i públic
Des de sempre, una de
les principals preocupacions
dels organitzadors de la
Transsegre, els membres
de l’Admirals Cup Lights, ha
estat la seguretat dels més
de dos mil participants a la
prova aquàtica.
L’organització compta
amb l’inestimable suport
per aconseguir i vetllar per
aquesta seguretat, amb
els membres de Protecció

Seguretat a la Transsegre

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.
Des dels preparatius

de la prova fins al final,
els cossos de seguretat
col·laboren amb els
organitzadors per a que
res no falli i tot estigui sota
control.

Enguany s’avancen les sortides tant del
dissabte com la del diumenge

Presentació Transsegre 2017

L’organització va comentar algunes novetats
en la presentació que va fer
aquest passat dilluns 3 de
juliol.
Enguany la sortida el
dissabte des de Camarasa,
es podrà fer a partir de les
15.30 i el diumenge des del
partidor de Gerb a les 10.30
h. Aquesta mesura l’han
aplicat per tal d’aprofitar
més hores de calor el dissabte i menys el diumenge
al mati.

Parc de la Transsegre dissabte a la nit

Però no només
és la baixada del riu.
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 i
des de fa uns anys també
la del divendres.
La festa inclou un
gran número de visitants
pel que fa a les actuacions musicals a baix al riu.
Des de fa uns anys es
van sumar actes divendres a la nit i enguany es
podrà gaudir al Parc de la
Transsegre, una actuació
de dansa de la Companyia de Dansa Montse
Miret a partir de les 22.30

h i a partir de la mitjanit
actuació de Dj Lokito, Dj
Oriol Garcia i Dubsound.
Ja serà la nit del dissabte, que a partir de les
23 h hi haurà les actuacions de diferents grups
que amenitzaran la festa
fins ben entrada la matinada. Els grups “13 July”,
“Rock tambuls”, “Sixtus”
i “Paco Pil Dj”.		
Així doncs a part de la
baixada pel riu, la música
forma part d’aquesta festa que aplega a la gent de
fora que ve a participar
de la baixada i la gent de
Balaguer i voltants que
volen viure aquesta festa
major d’estiu que ofereix
la capital de la Noguera
des de fa 33 anys a la vora
del riu.

T R A N S S E G R E <<

L’organització fa unes recomanacions
importants per fer una bona baixada
De cara a la baixada per
majors de 18 anys i amb un
màxim de 10 tripulants per
barca, es recomana l’ús de
l’armilla salvavides, així com
l’ús d’equips de neoprè per
tal d’evitar possibles hipotèrmies. Hi haurà un fort control
de begudes alcohòliques a
les barques, ja que des de fa
anys està totalment prohibit.
Es demana que no es
mullin als membres de seguretat i socors, als membres
de l’organització (TSO), als
equips de foto/video i tampoc
a la canalla ni a la gent gran i
prohibit sortir de la barca per
mullar als espectadors.
Cal ajudar a tothom qui
es trobi en perill a l’aigua,
així com no obstaculitzar i
obeir als membres de la TSO
i cossos de seguretat.

Una sèrie de recomanacions que publiquen al seu
web, per tal de tenir una bona baixada i no tenir cap
mena d’incidents

Programació Transsegre 2017
Divendres 7 de juliol
22.30 h Actuació de la companyia de Dansa Montse
Miret.
00.00 h Actuacions dels Dj’s Lokito, Oriol Garcia i
Dubsound.

Dissabte 8 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 únicament seran en cas d’urgència.
15.30 h Sortida de les barques des de Camarasa.
20.00 h Tancament d’arribades a la platgeta de Sant
Llorenç.
23.00 h Actuacions musicals a càrrec de “13 July”,
“Rock tambuls”, “Sixtus” i “Paco Pil DJ”.

Diumenge 9 de juliol

Transsegre a Balaguer

10.30 h, Sortida de barques des del partidor de Gerb.
13.30 h Arribada de les embarcacions a Balaguer.
14.00 h Lliurament de premis a la caseta de la Transsegre.
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11 alumnes del curs de programadors faran
pràctiques a diferents empreses catalanes
Onze dels 32 alumnes
que van començar al CEI
de Balaguer el curs de programadors promogut per
l’empresa californiana de
màrqueting digital Kolau,
fundada pel balaguerí establert, Danny Mola, han
finalitzat la formació i començaran ara un període de
pràctiques de 3 mesos en diferents empreses. Es preveu
que la majoria d’aquestes
firmes acabin contractant
els alumnes.
L’alcalde, Jordi Ignasi
Vidal, que juntament amb
la regidora d’Empresa, Ester
Guarné, va fer entrega el
passat divendres 30 de juny
dels diplomes als diferents
alumnes, va fer una valoració molt positiva del curs
que tindrà segona edició.

La Biblioteca de Balaguer ja
disposa de nova climatització

Danny Mola mostra la satisfacció pel resultat del
curs i assegura que hi haurà una segona edició a la
capital de la Noguera el proper curs

Nou aparell de climatització

L’Ajuntament de Balaguer ha finalitzat els
treballs de substitució
del sistema de climatització de la Biblioteca
Margarida de Montferrat.
L’actuació era molt necessària, ja que les velles
instal·lacions estaven obLliurament de diplomes

soletes i no funcionaven.
El canvi millorarà
la qualitat de vida dels
professionals de l’equipament i també dels
usuaris, que els darrers
dies han hagut de suportar temperatures molt
elevades.

BALAGUER
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Balaguer obre la temporada de
rebaixes d’estiu amb l’Open Night
Moltes activitats, sorpreses, importants rebaixes i
actuacions musicals van omplir els carrers
comercials de Balaguer durant la nit del dissabte

Molta gent en els carrers comercials de la ciutat

Més d’un centenar de
comerços i restaurants
de Balaguer van obrir les
portes el passat dissabte a
la nit en una nova edició de
l’Open Night, una nit que els
organitzadors, l’Associació
de Comerciants de Balaguer,
van valorar positivament per
l’elevat nombre de clients
que van aplegar, just el dia
que s’iniciaven les rebaixes
d’estiu.
Els diferents establiments
van oferir importants
descomptes de les 10 de la
nit fins a les 3 de la matinada.
Hi va haver importants
novetats respecte a l’últim
Open Night, amb activitats
de tot tipus, premis,
gastronomia i música, entre
altres. Les diferents activitats
van tenir lloc per diverses
zones de Balaguer, el Centre

Mostres de ball

Històric, concretament als
carrers d’Avall i Major; la
zona de l’Avinguda dels
Països Catalans; el carrer
Pare Sanahüja i el carrer
Barcelona. A més de les
ofertes, descomptes i
gastronomia, les diferents
zones comercials van
oferir múltiples activitats
per poder gaudir d’una nit
molt fresca amb música

en directe, exhibicions de
dansa, inflables pels més
petits, exhibicions de Zumba,
graffitis en directe, un
concurs de Karaoke i, entre
altres, contacontes, fotocalls
i Dj’s.
Les compres que es van
fer aquella nit, entraven en
un sorteig d’uns talonaris de
100 i 200 euros per gastar als
establiments associats.
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Balaguer arreglarà el barranc dels Rucs
a través del programa “Jova”
Per segon any
consecutiu, l’àrea de
Joventut de l’Ajuntament
de Balaguer organitza el
programa «Jova» joves i
valors. Aquest programa
consisteix en oferir la
possibilitat als joves de 14
i 17 anys de realitzar una
activitat de voluntariat
durant l’estiu al servei de la
ciutat i tindrà lloc els dies del
17 al 28 de juliol.
Les tasques de voluntariat d’enguany es destinaran a
la neteja i millora de tot l’entorn del barranc Torrent, més
conegut com el del Barranc
dels Rucs.
L’any passat es va rea-

Barranc dels rucs

litzar un pipican al carrer
Noguera Pallaresa aprofitant
una campanya de civisme.
A canvi, des del consistori

i conjuntament amb l’Oficina
Jove de la Noguera, se’ls
premia amb una sortida a
Port Aventura.

L’estiu jove arriba amb un
nou cicle de monòlegs i amb
la novetat del music&tapas
Aquesta setmana han
començat les activitats
que ofereix la regidoria
de Joventut per les nits
dels mesos de juliol i
agost.
Aquest dimarts a
partir de les 20.30 h,
a la terrassa del casal
Lapallavacara es va
fer la primera nit de
“music&tapas”, una
novetat per aquest estiu,
la combinació de gaudir
de música amb directe a
la fresca i poder degustar

tapes per només un euro.
La primera actuació
va córrer a càrrec del
grup català de rumba,
Er Taqueta.
Dimecres 5 de juliol
va començar l’esperat
cicle de monòlegs a la
Plaça del Teatre a partir
de les 21,30 hores. Un
any més la plaça s’omplí
d’un públic que tenia
moltes ganes de riure. El
cicle el va encetar el jove
monologuistaTyan Lara
de la Comedy Central.

Balaguer un any més amb la campanya
“Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple”

Piscines del Secà

Més de 100 piscines a les
comarques lleidatanes, entre
elles, les de Balaguer, participaran activament aquest diumenge dia 9, a la campanya
Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple que des de fa 24 anys impulsa la Fundació Esclerosi
Múltiple amb la col·laboració
de la Diputació de Lleida.
Balaguer hi col·laborarà
destinant a la Fundació la
recaptació d’aquell dia a les
dues piscines municipals, la
del Secà i la del Poliesportiu.

Actuació d’Er Taqueta a la terrassa de Lapallavacara

P U B L I C I T A T << 11
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Maria Bonet de l’Institut Almatà
seleccionada pel Fòrum de Joves Talents
El Fòrum de Joves
Talents de Catalunya
s’ha celebrat del 28 de
juny a l’1 de juliol a la
ciutat de Berga
L’alumna Maria Bonet
Vilanova de quart d’ESO de
l’Institut Almatà, ha participat en el Fòrum de Joves
Talents de Catalunya que
s’ha dut a terme a Berga,
del 28 de juny a l’1 de juliol.
L’ o b j e c t i u p r i n c i p a l
d’aquest Fòrum és premiar
els millors estudiants preuniversitaris de Catalunya.
El Departament
d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya
selecciona 40 joves

Institut Almatà

Aina Vilajoliu, tercer premi
en la fase local de la X
Olimpíada d’Economia
Va participar en la
fase final de
l’Olimpiada estatal a
Córdoba entre el 26 i
el 28 de juny

Maria Bonet Vilanova

de C a talu n y a am b el s
expedients més brillants
(joves talents) de 4t ESO i
de primer de Batxillerat.
L’objectiu final d’aquesta
selecció i participació
en el F ò r u m de J oves

Talents de Catalunya és la
incentivació de la ciència i
la tecnologia entre els joves
de Secundària, mitjançant
la repercussió mediàtica
que té aquesta acció, en els
diferents Centres dels joves
participants.
El tema central
d’aquesta edició del
curs 2016-2017 és «Nexe
Aigua- Energia». En el
Fòrum de Joves Talents
de Catalunya, en el que
ha participat la jove Maria
Bonet, s’han presentat
ponències a càrrec de
científics rellevants experts
en el tema i s’han realitzats
sessions de debat entre
els joves (per grups) i
moderades per joves
investigadors.

L’alumna de 2n de
Batxillerat de l’escola
Vedruna Balaguer, Aina
Vilajoliu i Romiguer, ha
obtingut el tercer premi,
en la fase local, de la X
Olimpíada d’Economia,
celebrada el passat 9 de
maig a la Universitat de
Lleida.
L’acte de lliurament
de guardons es va dur
a terme a L’Edifici del

Aina Vilajoliu

Rectorat d’aquesta
universitat.
La fase local
va comptar amb la
participació d’una
seixantena d’alumnes de
17 escoles i instituts de la
demarcació de Lleida.
L’Aina va participar,
del 26 al 28 de juny, en la
fase estatal, a la ciutat de
Córdoba.
Finalment el
guanyador de la
Olimpiada estatal
d’Economia va ser
l’estudiant de Córdoba,
Miguel Benítez de l’IES
Séneca, que ha rebut un
guardó dotat amb mil
euros.

BALAGUER

El Centre de Recursos lliura els premis
del IV Concurs de vídeos científics
Amb aquest concurs es
vol potenciar l’interès de
l’alumnat per les
matèries científiques de
manera lúdica
El passat 15 de juny a
la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Balaguer, es
van lliurar els premis del
4t Concurs de Vídeos d’Experiments Científics de la
Noguera, activitat inclosa
en el Pla Comarcal de Dinàmica Educativa que té com
a objectiu fomentar l’interès
i el treball a l’aula de les
matèries científiques i dels
continguts STEAM de forma
amena, lúdica i utilitzant

La Càtedra enguany tracta
sobre les poblacions
rebutjades i desplaçades
La Càtedra que se
celebrarà els dies 13 i
14 de juliol contempla
dues activitats
culturals obertes

Premis concurs de vídeos

les noves tecnologies i els
dispositius mòbils a l’aula.
Els centres que han
participat són: Escola Àngel
Guimerà, Escola La Noguera, Escola Mont-roig, Escola

Lliurament premis concurs vídeos

Vedruna, Institut Ciutat de
Balaguer i Escola de La
Ràpita. S’han presentat
25 vídeos, en l’elaboració
dels quals hi han participat
al voltant de 280 alumnes
d’educació infantil, primària, ESO i batxillerat.
En categoria A el
guanyador va ser “Fem un
volcà” de l’escola Mont
roig de Balaguer realitzat
per l’alumnat de P5. En la
categoria B, el guanyador
va ser “Ou ferrat sense foc”
de l’escola Àngel Guimerà
de Balaguer,realitzat per
l’alumnat de 3r i 4t de
primària. I el guanyador
de la categoria C va ser
“Oxidació” de l’Institut
Ciutat de Balaguer, Alumnat
de 1r de Batxillerat.
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La XXII edició de
la Càtedra d’Estudis
Medievals del Comtat
d’Urgell tractarà enguany
sobre les poblacions
rebutjades i desplaçades
a l’Europa Medieval. La
Càtedra tindrà lloc els dies
13 i 14 de juliol.
El Consell Comarcal de
la Noguera, juntament amb
l’Ajuntament de Balaguer,

l’Arxiu Comarcal de la
Noguera i la Universitat de
Lleida, organitza aquest
curs d’estiu amb la voluntat
de difondre la història de
la nostra comarca i, així
mateix, promoure l’interès
per la cultura en general
entre tots els noguerencs
i les noguerenques.
La Càtedra contempla
aquest any dues activitats
obertes a tot el públic. Un
concert de música a càrrec
de “Rosich-Rosanes” al
claustre del Consell Comarcal, el dijous a les 19
h i una taula rodona el
divendres a les 18 h sobre
poblacions desplaçades i
rebutjades al segle XXI.

Presentació de la Càtedra d’Estudis Medievals
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Alcaldes de Térmens i Bellvís exposen el
problema de la carretera al Conseller Rull
L’alcaldessa de Térmens,
Concep Cañadell, i l’alcalde
de Bellvís, Joan Talarn, van
reunir-se el passat 28 de juny
amb el conseller de Territori i

Sostenibilitat, Josep Rull, per
exposar-li la problemàtica de
la carretera que uneix els dos
municipis.
Amb una longitud de 6,6

Josep Rull, Conseller de Territori i Sostenibilitat

Km que són de titularitat
municipal és una via molt
utilitzada per cotxes i vehicles
pesants. Aquest trànsit
important afecta l’estat del
ferm que, conjuntament
amb l’amplada de la via,
provoquen problemes de
seguretat.
En el decurs de la trobada
amb el conseller, els edils van
remarcar que, tot i ser una
via municipal, la carretera
dóna servei a 3 comarques
(Noguera, Pla d’Urgell i
Segrià) i permet l’accés a
l’A2. Des de la Generalitat,
es van comprometre a fer
un estudi de seguretat i
a quantificar el volum de
trànsit.

El Monestir de les Avellanes
acull les VIII Jornades
d’Història el 10 i 11 de juliol
El 10 i 11 de juliol
de 2017 el Monestir de
les Avellanes acollirà
la vuitena edició de les
Jornades internacionals
sobre història de
l’Església i la religiositat,
que enguany explicaran
les diferents maneres
com s’ha creat i
mantingut la memòria
dels monestirs des de
l’edat mitjana fins als
nostres dies.
En aquesta edició
hi participaran 10

professors provinents de
7 universitats diferents,
alguns d’ells vinguts de
països com els EUA i
Itàlia.
Les Jornades tindran
un vincle especial
amb e l M one stir, j a
que estan dedicades
al 300 aniversari del
naixement de Jaume
Caresmar (1717-2017),
abat del Monestir de les
Avellanes i membre de
l’Escola Històrica de les
Avellanes.

Les Avellanes va acollir una pràctica
d’extinció d’incendis per voluntaris
El dissabte 10 de juny es
va duu a terme una practica
d’extinció d’incendis, pels
components de l’ADF Noguera
Oest, va tenir lloc durant el
transcurs del mati al poble
de Les Avellanes. Hi varen
participar una quinzena de
voluntaris dels quatre pobles
del municipi de Les Avellanes
i Santa Linya. L’activitat va
consistir en com actuar en cas
d’incendi en massa forestal
i pressa de contacte amb el
material d’extinció.

Instantània d’edicions anteriors

Pràctica d’extinció d’incendis

COMARCA

El Parc Astronòmic Montsec organitza
el Congrés de contaminació Lumínica

Del 27 al 30 de juny
es va celebrar a Cellers el
III Congrés Internacional
LPTMM de Contaminació
Lumínica, que va reunir 80
dels experts més prestigiosos del món en la mesura,
modelització i estudi de la
contaminació lumínica.
El Congrés organitzat
pel Parc Astronòmic Montsec (PAM), la Universitat
Comenius de Bratislava,
l’Acadèmia de Ciències
d’Eslovàquia i el Cegep de
Sherbrooke de Quebec a
Canadà.
En total, s’hi han fet
durant els tres dies, 56 ponències científiques sobre
temes com la contaminació

Certificació “Qualitat de cel
Fosc” de l’IDA pel Montsec
Durant aquest Congrés la presidenta del Consell Comarcal, Concepció
Cañadell, el conseller de
promoció econòmica, Carlos Garcia, el director científic del PAM, Salvador Ribas
i el responsable de gestió
del COU, Josep Vilajoliu, es
van reunir amb els directius
de la Internacional Dark Sky
Association (IDA), per iniciar els tràmits i les auditories
per a l’obtenció de la Certificació Reserva de Cel Fosc

Aquesta és la tercera
edició d’aquest
prestigiós congrés, que
enguany es va celebrar a
la localitat de Cellers

Congrés de Contaminació Lumínica

lumínica en països com
els Estats Units, Canadà,
Portugal, la Xina i Espanya,
en aquest darrer cas estudis sobre la influència de
la contaminació lumínica
a la Costa Mediterrània,
l’evolució de la contaminació lumínica a Madrid
o com el recent canvi de
l’enllumenat a Lleida ha
provocat un augment de la

contaminació lumínica en
aquesta ciutat.
Les dos edicions anteriors d’aquest prestigiós
Congrés, es van realitzar
a Smolenice, Eslovàquia
l’any 2013 i a Jouvence,
Quebec (Canadà) l’any
2015. La quarta edició, ja
té data i lloc, s’organitzarà
a Zselic, (Hongria) a l’any
2019.
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El cel del Montsec

de l’IDA per al Montsec.
Aquesta, junt a la Certificació Starlight són les dos
més prestigioses que existeixen i l’objectiu és obrir la
possibilitat de que el Montsec pugui accedir al mercat
del turisme astronòmic internacional. El Montsec serà
el primer territori del món en
tenir les dos Certificacions
que acrediten el seu cel com
un dels millors llocs de la
Terra per a l’observació astronòmica.

16 >>

LECTURA

La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres
Els llops ja no viuen als
boscos
Autor: Teresa Saborit
Gènere: Relat

La maldat que simbolitzava el llop en les versions originals dels contes clàssics ha perviscut
fins als nostres dies. Els
«llops» continuen sent un
perill malgrat que ara rebin altres noms, malgrat
que ara s’ocultin a l’escola, al carrer o a la pròpia
família; malgrat que ja
no visquin als boscos. Els
set relats d’aquest llibre,
narrat en primera persona volen donar veu a tots
aquells nens que callen
quan un «llop» els ataca,
que no diuen res perquè
creuen que és «normal»,
que s’amaguen perquè
els avergonyeix la idea
que algú pugui descobrir
el seu malson. Ningú no
sap què s’amaga rere
una porta tancada.

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

L’Elisabeth, enginyera
de patents, ha entrat en la
seixantena, està trista per
la mort de la seva mare,
melancòlica pel record d’un
amor de joventut perdut i
una mica més sola des que
el seu fill s’ha independitzat,
però viu una existència plàcida i monòtona amb el seu
marit Pierre. Per animar-se,
decideix organitzar una festa a la qual convida amics i
veïns, com els Manoscrivi,
que viuen al pis de dalt. Ell,
en Jean Lino, també inicia
la seixantena, i ella, la Lydie,
és cantant de jazz aficionada. Acabada la festa, algú
truca a la seva porta. És en
Jean Lino. Els diu que ha
discutit i ha perdut els nervis i l’ha estrangulat. I els
demana que l’ajudin a desfer-se del cadàver...

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

Babilònia
Autor: Yasmina Reza
Gènere: Novel·la

Pizzaboy
Autor: Martín Piñol
Gènere: Infants (+9)

El protagonista de Pizzaboy és un adolescent
amant dels còmics que
somia convertir-se en superheroi per escapar del
seu dia a dia a l’institut.
El que no sap és que ho
aconseguirà gràcies a un
poder tan insòlit com estúpid: disparar formatge
fos.
Una novel·la d’humor
sobre l’heroisme diari
d’un supervivent a l’institut, i les seves peripècies que viu, que alhora
serveix d’homenatge als
còmics de superherois
que han format part de la
infantesa i la joventut de
moltes generacions de
lectors.
Aquest llibre va rebre
el Premi Ramon Muntaner 2015.

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
Transsegre

Quan és migdia, junts es fan a bord
de naus enregistrades per la festa.
L’oneig de la raó conduint l’esma,
rellisca al curs de l’aigua,
i es filtren per la pell de cadascú,
ruixats i galletades sense mida,
domassos clapejant aigües avall.
Cada veu és una empenta,
per fer el vent a favor del seu desig.
El riu s’ho mira tot,
i els ponts omplen l’escena,
amb lleres i balcons de bat a bat,
vivint la singladura.
No té sentit buscar-hi coordenades.
Cada vaixell navega, mitat a la deriva,
mitat sense patró.
Tothom és capità del buc que guia
i el riu segueix baixant, sabent molt bé
que el joc és cosa d’ell,
malgrat siguem nosaltres que juguem.

C U LT U R A
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25 joves de 12 a 16 anys participen al
taller arqueològic Cota Zero al Castell
Durant dues setmanes, els joves arqueòlegs han fet
excavació estratigràfica, documentació gràfica i
fotogràfica, neteja i marcatge de materials

Cota Zero

Un total de 25 persones,
el màxim d’inscrits possible,
participa des del passat
dilluns 26 de juny en el
taller d’arqueologia Cota
Zero organitzat pel Museu
de la Noguera fins aquest
divendres 7 de juliol.
Els objectius d’aquesta
activitat arqueològica
són fer una introducció al
patrimoni de Balaguer i,
sobretot, apropar-lo al públic
a través de l’arqueologia, la
disciplina científica que
recupera les restes mobles
i d’immobles del passat
intentant recopilar el màxim
possible d’informació dels
processos constructius i
deconstructius que han
generat els jaciments
arqueològics.
Segons fonts del Museu
de la Noguera, els tècnics

Cota Zero

del qual dirigeixen el taller,
s’intervé al Castell Formós
amb la intenció de, en
un futur, poder-lo obrir al
públic.
Mentrestant, tothom
que ho desitgi el pot
visitar mentre es fan les
excavacions amb l’activitats
«Obert per excavació» on els
mateixos joves expliquen
als visitants tot allò que cal
saber sobre les excavacions

i el castell.
Els participants al
taller faran excavació
e s t r a t i g r à f i c a ,
documentació gràfica
i fotogràfica, neteja i
marcatge de materials
arqueològics.
Els participants estan
al castell de 8 a 12 del matí
i després gaudeixen d’un
merescut bany a la piscina
municipal del Secà.
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El proper 21 de juliol es farà la
retransmissió de l’Opera Il Trovatore
La retransmissió es farà al pati de l’antiga escola
Pia al carrer Miracle, i l’entrada és gratuïta

Antiga Escola Pia

L’Associació Cultural
d’Art 4 de Balaguer, juntament amb el Liceu de
Barcelona, l’Ajuntament
de Balaguer i els Amics de
l’Òpera de Lleida, organitzen el dia 21 de juliol a partir
de les 22h., a l’antic pati
dels Escolapis de Balaguer,
actual pati de la Biblioteca
i de l’Escola de Música,
una audició de l’òpera “Il
Trovatore” de Verdi.
La retransmissió, i
explicació es farà en directe
des del Teatre del Liceu.
Pel qui vulgui hi
haurà servei de bar.
L’entrada està oberta a
tothom i és gratuïta.

Intercanvi generacional de l’Escola
Mont-roig i les residències de Balaguer
L’ a l u m n a t d e c i c l e
superior de l’Escola Montroig s’ha cartejat durant tot
el curs escolar amb els avis
i àvies de les residències
geriàtriques Comtes d’Urgell,
Santa Maria i Sant Domènec
de Balaguer. L’activitat ha
estat planificada dins el marc
del taller d’escriptura creativa
«Paraules per créixer» que
es desenvolupa, amb el
suport d’un segon mestre
que fa tasques de corrector
i assessor lingüístic.

“A l’estiu l’or el busquem al
riu”, proposta pel juliol i agost
del Centre de l’Or del Segre
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 riu”,
una proposta única,
emocionant i molt
divertida, que convida els
visitants a viure durant
una estona com els
autèntics buscadors d’or
del Segre en un entorn
incomparable.
L’activitat, que té una
durada aproximada de 2
hores, 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

Taller de recerca d’or al riu
Intercanvi Generacional

Durant juliol i agost,
els tallers de recerca
d’or es fan al riu Segre, just davant del
Centre d’Interpretació
riu. Durant l’activitat
s’explica no només
la tècnica manual
d’extracció d’aquest
valuós metall sinó també
la seva procedència, usos
i propietats o l’entorn
social, cultural i natural
que envolta la recerca de
l’or. El millor de tot és que
tots els participants es
podran endur a casa, com
a premi de l’esforç i la
paciència, les partícules
d’or que trobin durant el
taller.

ESPORTS

El Vallfogona aconsegueix l’ascens a
Segona Catalana, eliminant al Térmens
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Serveis Socials organitza un
trofeu de futbol al barri dels
blocs de la Caixa

L’equip que entrena Dani
Valls va aconseguir un
empat a un gol en el
partit de tornada
disputat a Vallfogona

El Vallfogona de Balaguer ha fet història a l’aconseguir el passat diumenge
11 de juny, l’ascens a la
segona catalana del futbol
català, després d’una bona
temporada en que l’equip
va quedar segon classificat
per darrera del Tremp, equip
que va assolir l’ascens directe.
En la promoció, el Vallfogona va haver d’enfrontar-se al Térmens a doble

Alegria a l’acabar el partit

partit. En el partit d’anada,
disputat a Torrefarrera, els
homes de Dani Valls es van
imposar per 0-1, amb un gol
als darrers minuts.
En el partit de tornada
disputat a Vallfogona, va ser

Els jugadors van mantejar el president

Trofeu Futbol al Barri

un partit d’infart, i que va
acabar amb tres expulsions,
un partit emocionant donat
tot el que els dos equips s’hi
jugaven.
Un partit davant d’uns
800 espectadors que es van
dedicar a animar durant tot
el partit, els locals es van
avançar en el marcador, tot
i que els de Térmens que
van fer dos excel·lents partits, van aconseguir el gol
de l’empat, posant molta
emoció a la eliminatòria
entre els dos equips de la
Noguera.
El partit acabaria amb
l’empat a un gol i el Vallfogona es proclamaria nou
equip de Segona, desfermant l’eufòria de l’afició del
Vallfogona.

Els nens dels blocs de
la Caixa han competit
durant tres dijous en
el Torneig Futbol al
Barri
Durant tres dijous,
els dies 1, 8 i 15 del mes
de juny, nens entre 8 i
12 anys dels habitatges
coneguts com «Blocs
de La Caixa» van jugar
uns partits de futbito,
competint pel I Trofeu
Futbol al Barri.
La Regidoria
de Serveis Socials
i Habitatge, que

recentment ha estrenat
nova seu, ja que s’ha
traslladat en aquesta
zona, a la carretera
de Camarasa, antiga
seu de l’Oficina Jove,
ha organitzat aquest
torneig per tal de donar
sortida a les ganes de fer
activitats que tenen els
nens d’aquesta zona de
la ciutat i que ha tingut
molt bona resposta.
Van col·laborar en
aquesta iniciativa la
Regidoria de Ser veis
Soc ials i Habitatge ,
la regidoria d’Esports,
el Celler Dalmau, la
Fusteria Durany, i l’Anna
B. Galiano (berenars).
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Una seixantena de joves de Balaguer
han gaudit del Campus de Rialp

L’Alcalde de Balaguer reb als
equips guanyadors del Club
Bàsquet Balaguer
L’Ajuntament va retre
homenatge als equips
del C.B. Balaguer sènior
femení, pel seu ascens
a 1a catalana i com a
campiones de Catalunya
de la seva categoria; al
conjunt júnior masculí
com a campions de lliga,
campions de Lleida i
semifinalistes a la final

a 4 de Catalunya; i el
conjunt júnior femení,
també com a campiones
de lliga, campiones de
Lleida i semifinalistes
de Catalunya en la seva
categoria.
La recepció, va fer-la
l’alcalde Jordi Ignasi Vidal
i la regidora d’esports,
Gemma Vilarasau.

Foto dels participants

Una seixantena de joves
esportistes de Balaguer
han participat del 25 de
juny a l’1 de juliol, al Tecni
Camp dels Pirineus 2017, un
campus esportiu de futbol,
bàsquet i futbol sala, que
dirigeix Juanjo Tenorio a la

Jornada amb els cavalls

localitat pallaresa de Rialp,
i que enguany ha arribat a
la seva dotzena edició. L’alta
participació de nens i nenes
al Campus, que gairebé
doblen la d’anys anteriors fa
que el Campus de Rialp es
consolidi com un dels més

importants dels que s’organitzen a les comarques de
Lleida.
Els joves, d’edats
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
de futbol sala i bàsquet.
El dimarts 27 de juny, els
participants al campus van
rebre la visita del jugador
del CF Balaguer, Mikel Del
Águila i del porter del CF
Vallfogona Josep Maria
Clarissó que compartiren
una sessió d’entrenament
amb els joves.

Recepció als campions del Bàsquet

ESPORTS

250 persones participaren a la Gala de
la Nit de l’Esport 2017 el 30 de juny

Foto de família de guanyadors i nominats

El passat divendres dia
30 de juny es celebrà a
Balaguer la Nit de l’Esport

2017. La Festa, organitzada
per la Regidoria d’Esports
i les entitats esportives de

Balaguer, serveix per premiar els esportistes més
destacats en les seves modalitats durant la temporada 2016-2017, així com
un reconeixement a les
entitats esportives que amb
la seva tasca fan possible
una àmplia oferta esportiva
pels balaguerins. Les més
de quinze entitats que s’hi
van trobar convidades van
fer que l’espectacle reunís
a uns 50 esportistes, i més
de 250 comensals, fet que
va permetre tornar a gaudir
d’un ambient festiu a les
piscines del Secà, seu on
es celebrà la festa.

La Nit de l’Esport també va
recordar a Yeray Darias
Durant la Nit de
l’Esport, es van lliurar
els guardons als millors
esportistes, directius i
equips que pels seus
resultats han destacat
al llarg de la temporada
2016-17. Entre aquests
guardonats cal destacar
el Club Piragüista i el
Pedala.cat amb molts
premiats durant la Gala
i també la presidenta del
Club Esportiu Estel, per la
gran tasca en la promoció

l’Equip Bar Dilema guanyador de les
24 hores de futbol sala Balaguer
El passat cap de setmana
1 i 2 de juliol, es van celebrar
les 24 hores de Futbol Sala
Balaguer.
L’equip de Bar Dilema
es proclamà campió a
l’imposar-se en la pròrroga
a l’equip de Quaranta Per
Vint per un ajustat 3 a 1
davant un nombrós públic
que es va reunir per veure
bon futbol sala. L’equip de
Bar Dilema arribà a la final
després d’imposar-se en les
semis a l’equip de Palaunois.

Homenatge a Yeray Darias

Equip Bar Dilema
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de l’esport entre els nois
i noies del club amb
discapacitat psíquica.
Però el moment més
especial i emotiu de la nit
va arribar quan van pujar
a l’escenari els pares de
Yeray Darias, que ens
va deixar el passat 1 de
gener, acompanyats
del seu germà Víctor i
del president del C.F.
Balaguer que va rebre
una samarreta amb el 4
de Yeray.
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Aida Alemany subcampiona de
Catalunya de 1.500 metres obstacles
En categoria cadet, en
la que la seva germana
Andrea va fer el vuitè
millor temps, fent marca
pel campionat d’Espanya
Aida Alemany es va
proclamar subcampiona de
Catalunya de 1.500 metres
obstacles, en categoria
cadet, en la jornada final del
Campionat de Catalunya,
celebrat el diumenge 25
de juny a Santa Coloma de
Gramenet.
Andrea Alemany va ser
la 8a en la mateixa prova.
En aquesta jornada final
participaven els atletes que

Les germanes Alemany

es van classificar a la
jornada prèvia.
Les 2 germanes d’Os
de Balaguer, cadets de
1r any, han aconseguit

aquesta temporada la
marca mínima per poder
participar al Campionat
d’Espanya, que es celebrarà
a Murcia.

El Centre d’Esplai Gaspar de Portolà i
les Peülles van al Massís del Perdut
Sota la direcció de Lluís Garrofé i Jaume Brescó,
grans coneixedors dels pics pirinencs

Participants a la sortida

El Centre Esplai Gaspar
de Portolà juntament amb
Les Peülles del Montsec,
van organitzar la tradicional sortida al Pirineu que
aquest any els va dur als
Astazous. Dos pics de 3.012
i 3.071 metres situats al
Massís del Perdut. La companyonia i les ganes de gaudir de la natura són pilars
fonamentals per a que la
ruta pirinenca sigui tot un
èxit, tal i com va ser. Agrair
a tots els companys i companyes la seva participació
i al Lluís Garrofé i al Jaume
Brescó la seva dedicació
per fer-ho possible, experts
en aquestes muntanyes.

El Balaguer Villart Logístic
renova la plantilla amb tres
fitxatges per la 2017-2018
Després de sis
anys de mantenir el
mateix equip, per a la
temporada 2017/2018, el
Balaguer Villart Logístic
ha decidit renovar tota
la seva plantilla de
jugadores professionals.
Per substituir a Tingting
Wang i Yan Lan Li, el
Balaguer Villart Logístic
ha fitxat a Svetlana
Bakhtina Gaidukova, de
41 anys, jugadora d’origen
rus nacionalitzada
espanyola. Amb bastants
anys d’experiència a la
lliga de Superdivisió
espanyola amb diferents
equips, la temporada
passada va jugar amb
el Priego de Córdova,
amb un 81% de partits
guanyats.
Natalya Prosvirnina,

Svetlana Bakhtina

Marxen Yan Lan Li
i Ting Ting Wang i
fitxen dues jugadores
russes i una jugadora
ucraïnesa
de 37 anys, jugadora
ucraïnesa, resident a
Barcelona, ha jugat amb
diferents equips de la
Superdivisió espanyola
com el Vic, l’Irun Leka
Enea i el Mataró Quadis,
i Yana Timina, de 42
anys, jugadora d’origen
rus nacionalitzada
holandesa i resident a
Amsterdam. Tot i que
no ha jugat mai a la
lliga espanyola, té una
molt àmplia experiència
internacional.

OPINIÓ
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GROC és una publicació plural i independent. Els articles d’opinió són exclusius dels seus autors que GROC no fa necessàriament seus.
En defensa de la llibertat d’expressió de la nostra societat, ens comprometem a acceptar les rèpliques que els lectors estimin oportunes
sempre que es guardi el degut respecte que mereixen persones i institucions. TOTS el articles d’opinió hauran d’estar signats, amb nom
i cognoms, i aniran acompanyats amb una còpia del DNI del responsable de l’article i un telèfon de contacte.

Avui els problemes. Demà les
solucions.

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

Amb les fal·leres d’avui
de referèndums, independències i repúbliques a
fer, un pot estar ben angoixat en no caure en una
depressió, o ser carn de
canó d’una fibromialgia,
que està més de moda. Ara
la sort que tenim els de la
meva edat és que estem
vacunats de quasi totes les
nimietats. Des de 2012 una
revifalla -motivada per algú,
sigui d’aquí o d’allà -, ens
ha portat a bastir un somni
del que com sempre passa,
sense remei, ens portarà al
despertar.
Deia el senyor Cam-

bó que hi ha dos maneres
d’arribar al no res: “una
demanar l’impossible, una
altra retardar l’inevitable”.
Malgrat tots els seus defectes i amb els seus defectes
i tot, s’ha de reconèixer les
seves accions per buscar
recolzaments, que no s’han
aconseguit, potser pel poc
calatge de les persones que
van al davant, i de segur per
la forma de proposar-la. Es
pot entendre de E.R. és el
seu ADN. la República idealitzada que somia i desitja.
Si de veritat és així, costa de
comprendre la seva ben entesa amb les de la CUP que

vol la desfeta de tot. I si mai
arriba ER a manar Catalunya, sense cap dubte l’oposició més ferrenya la tindria
en els seus amics d’avui.
No és el mateix amb els
seus actuals companys de
viatge, l’antiga Convergència, on el seu ideari es va
basar amb la paraula i la mitificada figura d’un home.
Que certament al principi,
es va envoltar de gent que
varen fer una bona feina.
Els moments d’aleshores
també li van ser propicis.
Que aquests s’ajuntin amb
el Bep o el Segismundo, no
ha d’extranyar-nos, recordeu que ja se’ls coneixia
com els de “conveniència”.
Però més aburgesats que
els d’esquerra, encara fa
més difícil el comprendre
anar amb els de la CUP.
Però és així i ja arribarà
l’hora de la trencadissa,

com sempre sol passar. Ara
no cal dir que vivim uns moments històrics, i que el dia
1 d’octubre, haurà fet el pet
final d’aquesta traca.
En moments difícils
sempre es bo l’optimisme,
i garantir una renda mínima amb col·lectius en risc
d’exclusió social, és enfocar la realitat de gent sense
cap ingrés, discapacitats
i persones amb malalties
mentals. Que la consellera Dolors Bassa ho anuncii és una gran notícia, de
moment sols és això. Si la
meva persona parlés amb
ella, l’aconsellaria que fes
pressupost per augmentar
el número d’inspectors,
per evitar abusos i jocs de
mans. De moment ja han
sortit alguns que s’atorguen el títol de vells lluitadors per aquest dret tan
humà. Caldria preguntar si

han treballat mai i quin pes
té el seu cos, i si es veuen
ja beneficiaris. Però estic
segur que els dels 70.000 es
passarà de llarg.
Jo la veritat no sóc gaire
optimista. La picaresca l’he
vist com s’aparca el cotxe
el fora de la vista dels que
fan l’ajuda. Fumen tabac
tipus Winston i porten mòbils com a mínim de mitjana gamma. I no cal dir que
mengen substituts del pa
molt més cars. Per no dir
coses més grosses.
No cal malpensar de
la mesura de clientelisme
que pot arribar a ser, de segur que els aportarà vots a
dojo a Junts pel Si i la CUP,
i nosaltres col·laborarem a
crear la futura societat del
subsidi. Es recordarà l’obra
de l’auxili social del temps
del General Franco.
--------------------------------------------
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Comença la sisena edició del Juliol de
Música i Poesia a Sant Domènec
Els propers concerts es faran al Monestir Cistercenc
de Santa Maria de les Franqueses

Cor Infantil Amics de la Unió

Aquest passat diumenge va començar la sisena
edició del cicle Juliol de
Música i Poesia a la ciutat
de Balaguer.
El primer concert, a càrrec del Cor Infantil Amics
de la Unió, es va fer va les
8 del vespre a l’església
de Sant Domènec. Els següents concerts es faran al
Monestir de Santa Maria de
les Franqueses.
Les entrades per assistir
als concerts del Juliol de
Música i Poesia es poden
adquirir a l’establiment
San Agustín, a l’Arlequí, a
la copisteria Manhattan i al
Museu de la Noguera.

Dissabte dia 15 es farà la 8a
trobada d’acordionistes a la
plaça del Pou
El proper dissabte dia
15, a partir de les 19 h,
l’associació d’amics de
l’acordió de Balaguer,
organitza a Plaça del
Po u l a 8 a Tr o b a d a
d’Acordions “Ciutat de
Balaguer”.
Enguany es comptarà
amb un acordionista
balaguerí de 85 anys i

el més jovenet d’Oliana
d’11 anys. El sopar de
l’Acordionista serà a
les 22 h i a continuació
començarà la sessió
de ball amb “Meliton
Dynamic Group”.
Una trobada pels
aficionats en aquest
instrument que s’ha
consolidat a la ciutat.

Sisena edició del Torneig de Futbol
Sala Àger-Balaguer-Os de Balaguer
Trobada d’acordionistes a la plaça del Pou

Del 25 de juny al 2 de
juliol es va celebrar la
sisena edició del Torneig
Internacional de Futbol Sala
Àger-Balaguer-Os en les
categories alevins infantils
i cadet de diferents clubs
d’arreu del territori nacional
i internacional.
En total, el torneig ha
ofert al llarg de gairebé
una setmana prop d’una
cinquantena de partits que
s’han jugat a les pistes de
les tres poblacions.

Alguns dels finalistes del Torneig

OCI
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Els Diables de Balaguer protagonistes
de la Revetlla de Sant Joan 2017
La Plaça Mercadal va ser l’escenari de la revetlla de
Sant Joan la nit del 23 de juny i també l’endemà amb
la Cursa del Foc, festa de Sant Joan

Cursa del Foc

Balaguer va celebrar la
revetlla de Sant Joan, que
es va concentrar novament,
igual que l’any passat al
Centre Històric.
Les activitats van
començar amb una festa
de l’escuma per a petits
i grans. Un espectacle
impressionant amb tres
canons d’escuma de
colors, bombolles de sabó,
i aspersors d’aigua que van
refrescar d’allò més bé per
combatre aquella tarda tan
calorosa.
Després arribà la flama
del Canigó de la mà de la
colla de Ball de Bastons del
Casal Pere III de Balaguer.
A la nit, començà el
correfocs a càrrec del
grup de Diables Bèsties
Feréstegues de Balaguer
amb la col·laboració dels

Diables de Balaguer

Diables de Lleida i els
Diables d’Alguaire que
participaran al bateig de
l’Extramoni: l’esquelet del
drac que viu a la bultra
del riu Segre, en terres
balaguerines. Van acabar
l’espectacle amb una
ballada i encesa de totes
les bèsties presents: El
Carrincló de Lleida, la Figa
d’Alguaire i l’Extramoni de

Balaguer. A continuació, es
va encendre la foguera de
Sant Joan i començà el ball
amb l’actuació del grup de
versions The Papa’s & the
Popo’s, i acabà la revetlla
amb una sessió Disco Mòbil
Galaxy.
L’endemà al vespre, uns
500 atletes van participar de
la Cursa del Foc, una cursa
solidària.
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BREUS

Anuncis breus classificats
TREBALL
--------------------------------------

PERRUQUERIA CEBADO Balaguer, precisa perruquer/a amb
experiència. Portar CV
o trucar al 678552069.
----------------------------------E S N E C E S S I TA
cuiner/a, ajudant de
cuina i/o cambrer/a. Es
precisa experiència en
el sector. Portar Currículum al Bar 1900.
----------------------------------A R A É S L’ H O R A
d’aprendre anglès.
Nativa dóna classes
particulars. Classes de
conversa, en grups organitzats o bé classes
particulars. Una manera amena d’aprendre
anglès. Demana informació sobre horaris,
sense cap compromís:
650422582.
-----------------------------------

REPASSOS de llengua anglesa (Educació
Primària, ESO i Batxillerat). Raó interessats: 698383277.
------------------------------------

IMMOBLES

-----------------------------------PERMUTA O VENTA
de casa a Gerb, 240 m2,
4 habitacions, 4 banys,
barbacoa, jardí, garatge capacitat per 2 o 3
cotxes, per entrar-hi
a viure. Permuta per
pis a Balaguer. Abstenir-se curiosos. Visita
personalitzada. Raó:
667759666.
----------------------------------VENTA/LLOGUER de
pàrkings tancats al c/
Jaume Balmes, 11 de
Balaguer. Raó telèfons:
629310479/629715431.
------------------------------------

ES TRASPASSA botiga a Balaguer de
productes d’alimentació naturals i ecològics, venta a granel.
Interessats trucar al:
637511747.
----------------------------------ALQUILO dos apartamentos en Salou
y Cambrils. A pocos
metros de la playa. Mínimo 7 noches. Entre
6 y 7 personas. Razón:
609369537.
-----------------------------------LOCAL COMERCIAL
en venta o lloguer al
c/d’Avall, 39. Amb
80m2 + 16m2 de soterrani. Interessats trucar
al 609975545.
----------------------------------LLOGUER de pàrkings
tancats davant Col·legi
Vedruna. Raó telèfon:
973450555.
-------------------------------------

VENC pis nou a l’Avinguda Països Catalans,
1a planta, gran terrassa de cara al riu,
4 habitacions. Raó:
636124737.
------------------------------------ES LLOGA apartament
a Camarasa, totalment
equipat, a/a, foc a terra, vistes al riu. Tels:
639920281-973447752.
------------------------------------VENTA PIS a Països
Catalans, 2 hab. Raó:
973446011-629725009.
-------------------------------------ES LLOGA obrador de
forn amb maquinària a
Balaguer i es ven mobiliari de cafeteria. Raó:
679122435.
-------------------------------------VENC pis a l’Avda.
Països Catalans, amb
3 hab. Raó: 973446011629725009.
---------------------------------------

VARIS

-----------------------------------(ARTDEFENIX) Persones de confiança i de
casa. Buidem pisos,
trasters, magatzems...
No llencis res, recollim
tot allò que no facis
servir. Raó: 649232923.
----------------------------------O F E R TA J U L I O Y
AGOSTO. Venta de
leña (roble, almendro,
olivo y alzina). Sin competencia. Precio: 0,12€/
kg. Transporte incluido. Razón: 622779668.
----------------------------------Per posar anuncis
en aquesta secció
de breus classificats,
adreceu-vos a les nostres oficines del carrer
Sant Lluís, 36-38 altell
o bé demaneu informació al 973448273.
---------------------------------------------------------------------

S E R V E I S << 27

Farmàcies

Telèfons útils
ÀGER
AJUNTAMENT
973 455 004
-------------------------------------------------------------------------ALGERRI
AJUNTAMENT
973 426 013
-------------------------------------------------------------------------BALAGUER
AJUNTAMENT
973 445 200
IMPIC
973 446 606
URGÈNCIES
112
MOSSOS D’ESQUADRA
973 457 700
GUÀRDIA URBANA
973 450 000
CÀRITAS BALAGUER
973 443 320
CONSELL COMARCAL
973 448 933
BOMBERS
973 445 080
CAP II
973 446 028 / 973 447 714
CAP II, DEMANAR VISITES
902 111 444
I.N.SEGURETAT SOCIAL
973 450 408
A MEDICS
973 447 513
CENT. MÈDIC RECONEIX.
973 448 113
CREU ROJA
973 445 795
RENFE
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
--------------------------------------------------------------------------

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

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

ARRIBADES
LLEIDA
07.25
08.45
08.50
10.35
11.45
12.35
14.35
16.50
17.05
18.25
18.35
20.05
20.30
20.35
21.05
22.10
22.25
22.55

BALAGUER
05.52 (4)
08.25 (1)
11.20 (2)
15.32 (9)
17.32 (12)
17.57 (10)
19.52 (11)

LA POBLA
07.00
09.33
12.28
16.40
18.40
19.05
21.00

SORTIDES

ARRIBADES

LLEIDA
05.25 (4)
06.20 (1)
07.50 (1)
09.05 (1)
10.45 (2)
11.10 (7)
13.05 (1)
15.05 (9)
17.05 (12)
17.30 (10)
19.05 (5)
19.25 (11)
21.05 (7)
21.15 (2)

BALAGUER
05.52
06.47
08.25
09.32
11.20
11.37
13.32
15.32
17.32
17.57
19.32
19.52
21.32
21.42

LA POBLA
07.13 (4)
10.08 (2)
13.00 (9)
15.15 (12)
15.30 (4)
19.00 (5)
19.30 (3)
21.20 (6)

BALAGUER
08.23
11.18
14.08
16.23
16.38
20.08
20.38
22.28

(1) Circula tots els dies.
(2) Circula tots els dies excepte
dissabtes.
(3) Circula de dilluns a dijous
feiners.
(4) Circula de dilluns a divendres
feiners.
(5) Circula dissabtes, diumenges
i festius.
(6) Només circula divendres feiners.
(7) Només circula els dissabtes.
(8) Només circula diumenges i

festius.
(9) Circula tots els dies fins a /des
de Balaguer. Dissabtes, fins a / des
de La Pobla de Segur.
(10) Circula de dilluns a dijous
feiners. Divendres feiners, fins a
Balaguer.
(11) Circula de dilluns a dijous
feiners. Divendres feiners, fins a la
Pobla de Segur.
(12) Circula diumenges i festius.
Dissabtes, fins a / des de Balaguer.

VALLFOGONA DE BALAGUER
AIGUABELLA ALENTA, G.

973432151

De les 8 de la tarda del 29 de juny
a les 8 de la tarda del 6 de juliol
MARCH
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 6 de juliol
a les 8 de la tarda del 13 de juliol
ALDAVÓ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 13 de juliol
a les 8 de la tarda del 20 de juliol
SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEMANI’NS
PRESSUPOST

SORTIDES
BALAGUER
06.58 (1)
08.18 (5)
08.23 (4)
10.08 (1)
11.18 (2)
12.08 (7)
14.08 (9)
16.23 (12)
16.38 (4)
17.58 (5)
18.08 (4)
19.38 (8)
20.03 (4)
20.08 (5)
20.38 (3)
21.43 (7)
21.58 (2)
22.28 (6)

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

Farmàcies de torn de Balaguer

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

Nou horari de trens
Lleida-Balaguer-La Pobla de Segur

Horari d’autobusos
SORT.
06.10
07.55
19.55
20.23
20.25
06.10
06.50
07.50
12.00
14.00
19.30
06.30
07.15
07.40
07.45
07.48
07.55
08.00
09.10
09.15
09.53
10.45
10.50
12.00
13.10
14.45
15.18
15.23
15.25
17.30
17.53
18.00
19.10
09.20
16.50
12.00
09.20

DESTINACIÓ
BARCELONA
“
“
“
“
TÀRREGA
“
“
“
“
“
LLEIDA
“
“
“
“
“
“
“
”
”
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
SEU D’URGELL
“
ALBESA
PONTS

CALENDARI
dl. a ds.
diari
dg.
dl. a dv.
dissabte
dl. a db.
dl. a db.
dl. a dv.
dl. a db.
dl. a db.
dl. a db.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a db.
dl. a db.
dl. a db.
dm./dc./dv.
dl./dj./dv.
dl. a db.
dl. a dv.
dissabtes
diumenges
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv. + dg.
diumenge
dissabte
dl. a dv.
diari
diari
ds. mercat
diari

SORT.
DESTINACIÓ
CALENDARI
13.35
“
dl. a dv.
16.35
“
divendres
16.50
“
diari
19.10		 “
dl. a dv.
13.35
SOLSONA
dl., dm., dj., dv.
16.35
“
divendres
19.00
UAB BELLATERRA diumenges lectius
14.20
ESTERRI D’ÀNEU
dl. a dv.
19.10
“
dissabte
20.40
“
dl. a dv.+dg.
13.17
AGRAMUNT
dl. a ds.
19.17
“
dl. a dv.
06.30
ÀGER
dl. a dv.
07.20
“
dissabte
14.00
“
dissabte
14.20
“
dl. a dv.
14.25
“
dl. a dv.
19.10
“
dissabte
20.40
“
dl. a dv. + dg
08.25
ALMENAR
dl. a dv. feiners
12.45
“
dissabtes
14.45
“
dl. a dv. feiners
SORT.
LLEIDA-BALAGUER CALENDARI
07.00
de dilluns a divendres
08.00
de dilluns a divendres
08.45
diari
09.10
de dilluns a dissabte
10.00
de dilluns a divendres
11.10
de dilluns a divendres
12.30
de dilluns a dissabte
13.00
de dilluns a divendres
13.40
de dilluns a divendres
14.10
de dilluns a divendres
15.00
de dilluns a divendres
16.00
divendres
16.15
diari
18.30
de dilluns a dissabte
20.00
de dilluns a divendres + diumenge

* Els horaris de trens i bus canvien constantment. Aconsellem confirmar els horaris
a les seves respectives webs: www.alsa.es i www.fgc.cat. Actualitzat el 17/03/2017.
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