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Amb el suport de

L’estiu comença el 23 de juny, dia del solstici d’estiu
i acaba pels volts del 23 de setembre, coincidint amb
l’equinocci de tardor. És l’estació més càlida i seca de l’any,
època en què el Sol és ple, el temps més assolellat, els dies
més llargs i les nits més curtes. Els productes gastronòmics
de la temporada són les cireres, les gambes i les ostres, els
pans i coques, i tot el peix blau. L’estiu és l’estació festiva
per autonomàsia, perquè antigament s’hi concentraven
les festes de celebració de la fi de les tasques agrícoles
(tradicionalment el 15 d’agost era el darrer dia per segar, i
el 24 el darrer per llaurar els camps), que l’església va fer
coincidir amb les festes patronals i perquè en l’actualitat
és el temps de les vacances escolars i laborals.
Una festa major és la festa més important de cada
barri, poble, vila o ciutat. Típicament commemora un fet
important de la seva història o tradició, com ara la seva
fundació. Aquesta festa pot ser alhora una festa patronal,
o sigui una festa en honor a un sant patró o santa patrona.
Sovint, quan no s’escau en estiu, es celebra una segona
festa major en aquesta època de l’any.
Les festes majors són el punt de trobada d’una
comunitat local que es reuneix anualment a l’entorn
d’uns escenaris comuns –la plaça, el cafè o l’església– i
que afirma la seva existència com a col·lectiu a partir
d’uns referents simbòlics compartits. Entre els actes
religiosos, han estat o són tradicionals l’ofici solemne,
acompanyat de grups corals o orquestrals, en honor al
Sant Patró o Patrona. Entre els actes profans, cercaviles,
balls a l’envelat o en un teatre (on també se celebren
concerts i representacions teatrals o líriques), balls de
sardanes o de danses tradicionals, a la plaça, cóssos amb
divertiments infantils (com salts amb sacs o trencar l’olla),
competicions esportives, focs d’artifici, correfocs, diables,
castells, fires (cavallets, tir al blanc, autos de xoc, etc.), etc.
La corporació municipal presideix els actes més
solemnes. Hom enrama o adorna amb garlandes els
carrers, i a la majoria de les cases es fa un gran àpat, al
qual són convidats parents i amics forans.
Durant els propers dies, gran part dels municipis de la
Noguera es vestiran de festa. Alguns ja ho han fet durant
el mes de juliol, i d’altres esperaran al Setembre, però
la majoria d’ells celebren la seva Festa Major durant els
mesos d’estiu.
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El passeig de l’Estació acollirà una nova
edició del Mercat de les Rebaixes d’Estiu
Com ja és habitual cada
primer divendres del mes
d’agost, es celebra al Passeig
de l’Estació el Mercat de les
Rebaixes d’Estiu. Enguany
serà el proper dia 4, amb
la participació de desenes
d’establiments comercials
de la capital de la Noguera
que oferiran els seus
productes rebaixats de preu,
especialment en els sectors
de la moda, calçat, articles
de regal, llenceria, entre
d’altres per acabar l’estoc
d’aquesta temporada.
En aquesta edició, Lo
pernil de Ponent oferirà
un tast de pernil, per cada
compra feta durant tot el dia,
podent degustar aquesta
varietat de pernil autòctona
de la zona.

Durant tot el dia, amb cada compra es lliurarà un
tiquet que servirà per fer una degustació de pernil,
que ofereix Lo pernil de Ponent

Mercat de les Rebaixes d’estiu

L’Ajuntament inicia els cafè-tertúlia
entre administració i comerciants

Primer Cafè-tertúlia

Les regidories de
Promoció Econòmica, i
d’Empresa de l’Ajuntament
de Balaguer han posat en
marxa una nova iniciativa
per tal de fomentar la relació
entre l’administració local i el
teixit comercial de la ciutat.
Es tracta d’un cafè tertúlia
amb els comerciants que es
celebrarà el segon dimarts de
cada mes, exceptuant el més
d’agost. L’objectiu d’aquestes
trobades és obrir una via de
comunicació més informal i
periòdica entre el consistori
i el sector comercial.

Visites turístiques guiades
gratuïtes tot els dissabtes
dels mesos de juliol i agost
Durant els mesos de
juliol i agost, l’oficina de
turisme de l’ajuntament
de Balaguer organitza
unes visites guiades gratuïtes per tal de promocionar la ciutat aprofitant
aquest període vacacional.
E n g u a n y, c o m a
novetat, aquestes visites
s’han passat a dissabte
pel mati per tal de
coincidir amb el mercat
setmanal i poder així,
després de fer la visita
més cultural d’hora i
mitja aproximadament,
visitar el mercat
lliurement i també el
Centre Històric.
El dissabte, tothom
que ho desitgi podrà fer
aquesta visita a la part
alta de la ciutat (d’aquí
el nom de ... a vista
d’ocell) i es podrà visitar
l’església de Santa
Maria, i passejar per tot
el tram de la Muralla

Balaguer des de la part alta

Les visites tenen com
l’objectiu de
promocionar la ciutat
tot donant a
conèixer el patrimoni
acabant a l’observatori
de la Guerra Civil.
Desprès, es podrà
anar lliurement a visitar
un dels mercats amb més
història de les nostres
terres i aprofitar per a fer
compres i/o assaborir
la nostra gastronomia,
en qualsevol dels
restaurants de la ciutat.
El punt de trobada serà
davant l’Ajuntament a les
10.30 h. Amb aquestes
visites el que s’intenta
és facilitar l’estada a la
nostra ciutat no tan sols
als turistes que estan per
la ciutat sinó també a tots
aquells que pernocten
per la nostra comarca.

B A L A G U E R <<
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Lliuren els premis “Barris antics molt
per descobrir, molt per oferir”
En total es van lliurar 34 vals per visitar i gaudir de
diferents actes en diferents ciutats catalanes que
han participat d’aquesta promoció comercial

Premiats amb els vals

La setmana passada, a la
Sala d’Actes del CEI Balaguer
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 34
municipis de tot Catalunya.
Campanyes realitzades
en els barris antics de les
diferents poblacions, on s’ha
fet el Pla de Barris.
Els 34 municipis
participants ofereixen als
premiats estades d’un o
dos dies a cadascun
dels municipis, amb la
possibilitat de fer diferents
visites. Aquestes visites es
reparteixen durant l’any
reconvertint la campanya
comercial en una campanya

Un moment del lliurament de premis

turística.
A la campanya de la
capital de la Noguera, en
total hi ha participat una
setantena d’establiments
comercials que han recollit
més de deu mil butlletes dels
seus clients.
Els 34 premis de Balaguer
han recaigut sobre clients de
Balaguer i de la comarca de
la Noguera i també de les

comarques veïnes.
L’acte del lliurament
de premis dels 34 vals
per anar a les diferents
ciutats catalanes que han
participat, va estar presidit
per l’Alcalde de Balaguer,
Jordi Ignasi Vidal i també
de les regidores d’Empresa i
Promoció Econòmica, Ester
Guarné i Lorena González,
respectivament.
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Aquest divendres, la Plaça Mercadal
acull una Holly Party - Bany d’escuma
L’àrea de Joventut de
l’ajuntament va organitzar
el 13 de juliol, un Room
Escape al casal Lapallavacara. Durant una hora, els
participants van haver de
desxifrar els enigmes que
fan falta per aconseguir sortir de l’habitació abans que
el temps s’acabi. Dins del
joc, l’important és la lògica
i l’enginy. Dins de quatre
parets s’han de trobar les
claus, fer trencaclosques,
investigar i obtenir combinacions o objectes per
a poder resoldre l’enigma
final.
D’altra banda, aquest
divendres 21 de juliol a
partir de les 7 de la tarda
hi haurà una Holly Party i
bany d’escuma a la Plaça
del Mercadal a les 7 de la
tarda.

Serà a partir de les 19 hores i està organitzada per
l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Balaguer i es
repetirà el divendres 18 d’agost

Holly Party

Reparació dels danys del
Teatre a causa de la tempesta
del mes de setembre del 2016
Durant la passada
setmana es van iniciar els
treballs de reparació dels
danys que es van produir
en el Teatre Municipal
durant la tempesta
del 23 de setembre de
2016. Els treballs que
s’han de dur a terme
són: polir, imprimar i
aplicar dues capes de
pintura de poliuretà en
el paviment de fusta de
l’escenari; reparar el grup
electrogen que abasti el
teatre en cas de talls
en el subministrament
elèctric; reparació del
mobiliari i del taulell de
la zona dels camerinos;
reparació d’onze portes i
bastiments en la zona de
camerinos; tractament i
pintat de parets, sostre
i portes en les zones de

Els joves participants al programa JoVa
netejant una zona del Barranc
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, que enguany va
començar el 17 de juliol
i acabarà el proper 28 de
juliol.
Els i les joves hi participen
voluntàriament però se’ls
demana compromís amb
el que decideixen fer i
responsabilitat en les
activitats que duran a terme.
L’ a n y p a s s a t e s v a
realitzar un pipican al
carrer Noguera Pallaresa

Reparació del Teatre

Participants al programa de neteja del Barranc dels Rucs

aprofitant una campanya
de civisme per combatre
aquesta mala praxis dels
propietaris d’animals de
companyia. En aquesta
nova edició, els joves
netejaran i adequaran una
zona del Barranc dels rucs.

A canvi, des del
consistori balaguerí i
conjuntament amb l’Oficina
Jove de la Noguera, se’ls
premia amb una sortida a
Port Aventura per a tots els
participants a finals del mes
d’agost.

S’estan arranjant els
desperfectes
ocasionats als
camerinos, escenari i
grup electrogen
camerinos.
Amb aquesta
intervenció es repararan
els danys que es van
produir durant la
tempesta del 23 de
setembre de 2016 la
qual va inundar la zona
de camerinos i també
va afectar el paviment
de l’escenari. La
durada de les diferents
obres s’estima en tres
setmanes i el pressupost
dels treballs ascendeix a
la quantitat de 14.185,38€.

BALAGUER
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L’Ajuntament licitarà les obres de
reforma de la part inferior del pont
Treballadors de la brigada municipal estan realitzant
obres de millora i condicionament en els diferents
centres d’ensenyament de la ciutat

Escola La Noguera

L’ A j u n t a m e n t d e
Balaguer licitarà al
setembre les obres de
reforma de la part inferior
del Pont Nou.
Aquesta serà una de
les primeres actuacions a
executar del pressupost
d’aquest 2017, aprovat de
forma definitiva, segons
va informar Carlos Garcia,
regidor d’Obres i Serveis de
l’Ajuntament de Balaguer i
en aquests moments també
l’alcalde accidental de la
ciutat.
La licitació es farà al
setembre i es preveu que
les obres puguin començar
durant el proper mes d’octubre.
D’altra banda, la brigada
municipal fa aquests dies
treballs de millora i manteniment en diferents cen-

Pont Nou

tres escolars de la ciutat,
tasques que habitualment
es fan a l’estiu, durant el
període de vacances dels
alumnes.
A l’escola La Noguera,
es preveu també arranjar
l’entrada al centre. D’altra
banda, Carlos Garcia confia
que el departament d’Ensenyament col·labori en el
projecte d’arranjament del
patí d’aquesta escola, que

es preveu abordar en diferents fases.
L’alcalde accidental de
Balaguer reclama a Ensenyament que, com més aviat millor, destini una partida
per actuar en els centres
més antics de la ciutat.
Segons Garcia, hi ha
col·legis com, per exemple,
Gaspar de Portolà en què
urgeix un canvi de tancaments.

8

>>

FESTES MAJORS

L’Hostal Nou - La Codosa celebra la seva
festa Major del 21 al 23 de juliol
Els propers dies 21, 22
i 23 de juliol, L’Hostal Nou
i La Codosa celebraran
la seva Festa Major, que
començarà el divendres
21 de juliol amb la festa de
globus d’aigua, seguida
d’una sessió de Karaoke per
nens/es i adults. Al vespre
actuació d’acordions i sopar
d’entrepà, beguda i postre.
A partir de les 12 de la nit
hi haurà una exhibició de
salsa i baxata i animació.
Tot seguit, festa amb Dj.
Els actes continuaran el
dissabte amb la instal·lació
del Parc infantil aquàtic
PartysPlash.
A partir de les 6 de la
tarda, hi haurà el berenar
amb coca i xocolata seguit
de la Festa de l’aigua i
l’escuma. Al vespre el sopar
popular, amenitzat amb
l’actuació del Showman
PROGRAMA D’ACTES
DE L’HOSTAL NOU I LA
CODOSA
Divendres dia 21
17.00 Festa globus aigua.
19.00 Karaoke.
20.30 Actuació acordions.
21.30 Sopar d’entrepà,
beguda i postres.
00.00 Exhibició salsa-batxata i animació. Festa amb
Dj. Lokito.

L’Hostal Nou-La Codosa va
celebrar la Festa Jove el
passat dissabte 1 de juliol
El showman i cantant
Lo Pau de Ponts va
estrenar la peculiar
cançó “Qui la té més
gran?”

Plaça de la Codosa, lloc de celebració dels actes

Jorge i ball amb l’orquestra
Liberty, seguit de Disco
mòbil.
Els actes s’acabaran
el diumenge amb l’inici
de la Cercavila amb la
participació dels Gegants i
Capgrossos de Vallfogona,
a partir de les 12 del migdia,

i a partir de les 6 de la
tarda, hi haurà l’espectacle
infantil amb La casa de
Xocolata.
A partir de les 19,30
hores hi haurà el sopar
popular i el ball de fi de festa
amenitzat per l’orquestra
Mediterrànea.

Dissabte dia 22
11.00 P a r c a q u à t i c
Partysplash (tot el dia).
18.00 Berenar amb coca i
xocolata.
18.30 Festa de l’aigua i
21.30 Sopar popular amenitzat per Showman Jorge
de la Suerte.
00.00 Ball amb l’orquestra
Liberty.
03.00 Disco mòbil.

Diumenge dia 23
12.00 Cercavila amb els
gegants i capgrossos de
Vallfogona i grallers.
18.00 Espectacle infantil
La Casa de Xocolata.
19.30 Sopar popular.
20.00 Ball de fi de festa
amb l’orquestra Mediterranea i en acabar Castell de
Focs.
(Actes a la Pl. la Codosa)

L’Hostal Nou i la Codosa va celebrar la seva
Festa Jove “The young
Ones” el passat dissabte
1 de juliol.
Una festa de retrobament del jovent d’aquest
nucli a la Plaça de Sant
Joan, organitzada per diversos veïns per recordar
les èpoques de joventut.
Una festa oberta a

Festa Jove de l’Hostal Nou

tothom que va començar
a les sis de la tarda, amb
un parlament del periodista i escriptor Francesc
Canosa, seguit de l’actuació del Mag Reivax
i l’esperada estrena de
la cançó de Lo Pau de
Ponts “Qui la té més
gran?”, una cançó que
parla sobre la rivalitat de
places entre Vic i Balaguer. El cantant també
va cantar altres peces
musicals seves que s’han
fet molt populars gràcies
a les xarxes socials. La
festa va continuar amb
un sopar jove i després
l’actuació fi de festa amb
Dj Quelo.

F E S T E S M A J O R S <<

La Ràpita celebrarà la seva festa major
des del 20 fins al 23 de juliol

Vallfogona continua amb les
activitats refrescants de
l’estiu a les piscines

Música, sessions de ball,
gastronomia i animació
infantil centraran els
principals actes de la
Festa major de la Ràpita

Els propers dies 20, 21,
22 i 23 de juliol es celebrarà
la Festa Major de la Ràpita.
Els actes començaran a les
amb el Repic de campanes
d’inici de festa, una Missa
de festa Major a l’església
de la Sagrada Família i una
ballada de sardanes a la
plaça de Santa Margarida,
seguit de la sardinada

popular a la plaça.
Seguiran els actes el
divendres 21 amb el sopar
de germanor i el ball llarg
amb el grup Banda Sonora
A la matinada, Disco mòbil.
El dissabte 22
començarà la festa a les
11:00 del matí amb el Parc
aquàtic infantil Aquafest, a
la plaça de Santa Margarida.

A la tarda, una festa HOLI, amb sobrets de colors
gratuïts i animació Dj, que
anirà seguida de la Festa de
l’escuma. La festa nocturna
correrà a càrrec dels grups
de versions The Referents i
Allioli.
Els actes s’acabaran el
diumenge 23 amb l’actuació
d’animació infantil a la
plaça Santa Margarida
a les 18,30 hores, seguit
d’una llarga sessió de ball
a càrrec de Cafè Latino. A
partir de les 10 de la nit,
focs artificials de final de
festa des de la plaça Santa
Margarida.

PROGRAMA D’ACTES
LA RÀPITA

22.00 Sopar de germanor.
23.00 Ball llarg amb el
grup Banda Sonora.
01.30 Disco mòbil.

20.00 Festa de l’escuma.
23.30 Grup de versions The
Referents seguit del grup
Allioli.

Dissabte dia 22
11.00 Parc aquàtic Aquafest.
18.00 Festa HO -LI amb
sobrets gratuïts i animació
amb Dj.

Diumenge dia 23
18.30 Animació infantil.
19.30 Ball llarg a càrrec de
Cafè Latino.
22.00 Focs artificials fi de
festa.

The Referents

Dijous dia 20
18.45 Repic de campanes,
inici de festa.
19.00 Missa de festa major.
20.00 Ball de sardanes a la
plaça Sta. Margarida.
21.00 Sardinada popular.
Divendres dia 21

Piscines de Vallfogona

Cinema de Terror, una
gimcana aquàtica
infantil i un Torneig
de Ràpides d’escacs a
les piscines
Un any més des de
l’ajuntament de Vallfogona, conjuntament amb el
Bar de les piscines i les
associacions del poble,
han organitzat per l’estiu
varies activitats per tots
els públics.
Pel proper dia 28 hi
haurà una sessió de monòlegs a càrrec de David
Sas i la festa del mojito.
El dia 29 una sortida a les
19.30 al Monesti de les
Avellanes. El diumenge
dia 30, l’Esplai de la Gent
Gran La Vall, ha organit-

zat un Bingo. Pel proper divendres 4 d’agost
celebrarà la IV Nit de
terror a la bassa Roja.
Una nova edició de la nit
del terror on els actors
locals ens han preparat
noves sorpreses fosques
i terrorífiques, a partir de
les 10 de la nit.
D’altra banda, el 5
d’agost les piscines municipals acollirà la Gimcana Aquàtica Infantil a
partir de les 18:00h.
El diumenge 6
d’agost, tots els aficionats als escacs podran
participar al Torneig de
Ràpides d’Escacs que
es celebraran durant tot
el diumenge al matí a la
terrasseta de les piscines. Aquestes activitats
i més es poden consultar
al web de l’ajuntament.
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Gerb celebra la Festa Major de Sant
Salvador del 2 al 6 d’agost

Programa d’Actes de Gerb
DIMECRES dia 2
21.00 Cinema a la fresca a les piscines.

DIJOUS dia 3
21.00 Pregó de festa major a càrrec de Bàsquet
Gerb. A continuació, al Camp de Futbol,
Concurs de Truites i a continuació ball amb
Trio Atrium (de 23.00 a 01.30 h aprox.).

DIVENDRES dia 4
20.00 Partit de bàsquet Els Joves contra El Jovent.
23.00 Festa dels 80/90 Gintonic amb Dj Quelo al
Camp de Futbol.
01.30 Grup de versions Rocktambuls.
04.00 Disco Mòbil Galaxy.

DISSABTE dia 5
18.00
23.30
02.15
04.45
El grup de versions Rocktambuls a Gerb

Una festa major molt participativa on algunes de les
associacions del poble organitzen activitats
La primera festa major
del mes d’agost de la Noguera és la de Gerb, celebrant la festa en honor la
seu patró Sant Salvador.
Els actes de la festa major, començaran el proper
dimecres 2 d’agost, amb
una sessió de cinema a la
fresca a les piscines municipals, el títol de la pel·lícula
serà sorpresa fins al mateix
dia.
La festa continuarà el dijous amb el pregó de Festa
Majora a càrrec del Bàsquet
Gerb. A continuació hi haurà el tradicional Concurs
de truites, organitzat per

l’Associació de dones de
Gerb i la sessió de ball amb
el Trio Atrium.
El divendres hi haurà
el partit de bàsquet d’Els
Joves contra el Jovent, seguit de la festa dels 80 amb
DJ Quelo, seguit del grup
de versions Rocktambuls
i acabarà la festa amb la
Disco Mòbil Galaxy.
Els actes del dissabte començaran a les 6 de
la tarda, amb la Festa de
l’Escuma a la plaça Major
i una sessió de ball amb
l’Orquestra Premium a partir de les 23 h, que anirà
seguit del grup de versions

Festa de l’escuma a la plaça major.
Orquestra Premium al Camp de Futbol.
Grup de versions Hey Pachucos.
Disco Mòbil Galaxy.

DIUMENGE dia 6
Hey Pachucos i acabarà a
la matinada amb la Disco
Mòbil Galaxy.
Els actes festius s’acabaran el diumenge 6 d’agost
amb la Missa en Honor al
patró Sant Salvador a les
12 del migdia, a l’acabar
la missa hi haurà Vermut
per a tothom. Ja de cara
al vespre, a partir de les 20
h el ball de tarda correrà a
càrrec del grup Orquestral
Enigma.
A partir de les 21,30 hi
haurà el sopar de germanor,
que estarà amenitzat per un
Scala en-hifi que organitza
els Joves de Gerb. En acabar es podrà gaudir d’un
Castell de Focs i acabarà la
festa amb la sessió de ball
de nit amb el mateix grup
Enigma.

12.00 Missa en honor al Patró Sant Salvador. A la
sortida vermut per a tothom.
20.00 Grup orquestral Enigma al Camp de Futbol.
A continuació sopar de germanor, amb
escala en-hifi, castell de focs i ball fi de festa
amb el grup orquestral Enigma.
**Tots els actes són gratuïts, menys el sopar de
germanor i el Concurs de Truites.

L’Ajuntament de GERB,
convida a tothom a gaudir
dels actes de la
FESTA MAJOR
de Sant Salvador,
els dies 2, 3, 4, 5 i 6 d’agost

COMARCA

Consell Comarcal i Diputació
desenvolupen el programa MILPEUS

Del 28 al 30 de juliol, Festa
Major a Vilanova de la Sal
Vilanova de la Sal
celebra la seva Festa
major del 28 al 30 de
juliol.
Els actes començaran
el divendres a 2/4 de
10 del vespre amb el
Sopar de germanor. A
continuació una sessió
de ball de nit amb el grup
Mambo Club, fins ben
entrada la matinada.
La festa continuarà
el dissabte 29 de juliol
al Casal amb el Concurs
de Botifarra. A les 6 de la
tarda hi haurà un bany
d’escuma de colors a
la plaça major. Hi haurà

ball de tarda a la es 20
h, ball de nit a les dotze
i a partir de la una de la
matinada començarà la
marxa jove amb el grup
de versions Quartz seguit
de La Golden Beat.
Diumenge missa
major a les 12 i a
continuació balls
populars i sardanes. A
la tarda, a les 18 h, hi
haurà animació per part
del Mike i la Marta. El fi
de festa arribarà a les
20 hores amb el ball a
càrrec de Jalaysa, a la
mitja part hi haurà servei
d’entrepans.

Presentació programa Milpeus

Des de l’Àrea de Serveis Socials del Consell
Comarcal s’ha desenvolupat aquest programa per
millorar l’autonomia de persones majors de 75 anys
Amb la voluntat de seguir oferint més i millors
serveis a la gent gran de la
comarca, els Serveis Socials del Consell Comarcal
de la Noguera, amb col·
laboració de la Diputació
de Lleida, han desenvolupat
el programa MILPEUS amb
l’objectiu d’afavorir l’autonomia personal i augmentar
la seguretat de la persona
usuària.
El Milpeus s’adreça a
persones majors de 75 anys
que viuen soles, persones

majors de 75 anys que viuen
amb persones majors de
65 anys i/o persones amb
un grau de discapacitat
superior al 65%.
Cada persona usuària
del Milpeus rebrà
gratuïtament una polsera
amb un codi QR, que es pot
escanejar des de qualsevol
dispositiu mòbil o tauleta,
i que permet l’accés a un
espai personal que conté les
seves dades d’identificació
i les de les persones de
referència.

El Milpeus cobreix
la persona usuària en
qualsevol lloc, les 24 hores
del dia, per afavorir que
aquest col·lectiu més
vulnerable pugui sortir de
casa amb més seguretat
i alhora facilitar una
inter venció immediata
davant de situacions
d’accident, de desorientació
o de risc.
L’atenció a la gent gran
de la Noguera és l’àmbit
que rep més actuacions
des dels Serveis Socials del
Consell Comarcal.
L’any 2016 s’hi van fer a
la comarca de la Noguera
3.428 actuacions directes a
més de les 4.500 sol·licituds
de valoració de grau de
dependència.
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Festa Major a Vilanova de la Sal
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L’espectacle “Montserrat Roig- Paraules
d’Avui” a les Franqueses
Aquest espectacle està inclòs dins el cicle del Juliol
de Música i Poesia, que tancarà el proper 23 de
juliol amb un homenatge a Astor Piazzolla

Un moment de l’espectacle

El Monestir cistercenc
de Santa Maria de les Franqueses va acollir el passat
diumenge 16 de juliol a les 8
del vespre, l’espectacle Montserrat Roig-Paraules d’Avui.
Es tracta d’una selecció d’alguns dels articles recollits a
“Un pensament de sal, un
pessic de pebre. Dietari obert
1990-1991”, que agrupa la
majoria d’articles que Roig
va escriure al diari Avui fins
pocs dies abans de morir. 		
Temes recurrents com el
feminisme, la justícia social,
la lluita contra l’oblit, la discriminació racial, la llengua, la
pau... van ser presents al llarg
d’aquest monòleg que en realitat és un diàleg, perquè les
paraules de Montserrat Roig
interpel·len el públic, el lector.
La vivesa en la dicció i moviment de Mariona Casanovas,

Un moment de l’espectacle

acompanyada per la guitarra
d’Emili Cuenca, van fer gaudir i descobrir a l’espectador
el pensament de Montserrat
Roig que a través dels seus
articles i la seva estructura
narrativa mostrava reflexions
i imatges, a vegades poemàtiques, que l’ajudaven a bastir
el discurs.
El monòleg «Montserrat
Roig-Paraules d’Avui» està
dirigit Per Maria Manau i

Frederic Roda i després de
10 anys girant en petit format,
ara des de la direcció, es
contempla una gran gira
per tot Catalunya. El cicle
del Juliol de Música i
Poesia es tancarà el pròxim
23 de Juliol al Monestir
cistercenc de Santa Maria
de les Franqueses amb un
homenatge a Astor Piazzolla,
un dels grans músics del
segle XX.

C U LT U R A
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La Càtedra d’estudis Comtat d’urgell
estudia els moviments medievals
Durant el dijous i el divendres 13 i 14 de juliol, el
curs d’estiu va debatre sobre els diferents
moviments de poblacions rebutjades i refugiades

Taula rodona

Els passats dies 13
i 14 de juliol, el Consell
Comarcal de la Noguera
va acollir la XXI Càtedra
d’Estudis Medievals Comtat
d’Urgell que organitza cada
any el Consell Comarcal,
la Universitat de Lleida
amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Balaguer. 		
El curs ha comptat amb una
quarantena d’inscrits que
durant els dos dies han pogut
debatre sobre les poblacions
rebutjades i les poblacions
refugiades durant la Edat
Mitjana europea.
Especialistes de les
millors universitats europees
han ofert les seves ponències
durant les 5 sessions del
curs.
El divendres es va
realitzar la segona jornada
de la Càtedra amb les

Inauguració de la Càtedra

intervencions de la
professora Maria del Pilar
Rábade de la Universidad
Complutense de Madrid,
Miguel Ángel Motis, de la
Universidad San Jorge i
Juan Francisco Pardo de
la Universitat de València.
Al migdia, i dirigida per
Francesc Fité de la Universitat
de Lleida, els assistents al
curs van fer una visita a la
Balaguer medieval, iniciada

al Museu de la Noguera i
amb final a les excavacions
del Castell Formós.
La Jornada va finalitzar
amb una taula rodona sobre
les poblacions desplaçades i
rebutjades al segle XXI amb
l’historiador Antoni Segura
i quatre voluntaris que han
estat a Grècia els darrers
mesos, i que van aportar
les seves experiències
personals.
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El programa Esport&Salut complementa
les activitats de l’Estiuesport 2017
Les activitats més
destacades són les
caminades, la zumba,
l’Stretching, aquafitness
i manteniment
Aquesta temporada
d’estiu s’ha complementat
el programa Estiuesport
amb un ampli ventall d’activitats per a totes les edats;
un programa que cobria
les necessitats socials, de
lleure esportives del més
joves, s’ha convertit aquest
temporada amb una ampli
ventall de possibilitats per
a tots els membres de la
família.
Les activitats es presten
a poder gaudir de forma
compaginada entre pares/
mares i fills/es, de forma
conjunta i amb la millor
«medicina» que podem

Sport&Salut

Esport&Salut

utilitzar per cohesió social
i els hàbits saludables de
gaudir diàriament de la
necessitat i benefici de la
pràctica regular esportiva.
Les activitats més
destacades són entre altres,
les caminades dels dilluns,
com a més significatiu i
que ja porta en el programa
des de fa més de 4 anys

ininterromputs a les
activitats d’estiu; però a més
i amb molta empenta han
entrat la resta del programa
setmanal.
La zumba, és una
modalitat de ball amb
música llatina que deriva
del clàssic aeròbic i que
conjuga el ritme musical
amb la tonificació i la
diversitat de moviments,
tot els dimarts a la plaça del
Morter.
Per l’stretching i
manteniment: estirar tot el
nostre cos d’una manera
molt dinàmica, treure
tensió als músculs i donar
flexibilitat i moviment a les
articulacions. Els dimecres a
les 20:15 h a la zona verda de
la piscina del poliesportiu.
L’Aquafitness, és la fusió
de natació i gimnàstica,
els dijous a les 20:15h a la
piscina del secà.

Actes de celebració de la Festa
de Sant Jaume durant tota la
setmana al Centre Històric
Aquest divendres i
dissabte 21 i 22 de juliol
el carrer d’Avall acollirà
el popular Taller de
Fanalets de Sant Jaume
des de les 11 fins a les 13
hores.
Els actes per
commemorar la diada
del Sant continuaran
el divendres al vespre
amb la conferència
«Recuperem el camí de
Sant Jaume a càrrec de
Xavier Nòria a la Sala
d’Actes de l’Ajuntament
a partir de les 20,30
hores.
El dilluns 24 de
juliol es celebrarà la
tradicional Festa dels
Fanalets a partir de les 8
de la tarda, a la Placeta
de Sant Jaume amb lo
Sereno i els Ministrils de

Taller de Fanalets

El dilluns 24 de juliol
es celebrarà la
tradicional Festa
dels Fanalets de Sant
Jaume
Lleida.
El dia de Sant Jaume,
el dimarts 25 de juliol i a
la Placeta de Sant Jaume
es farà una ballada de
sardanes amb la Colla
Santa Maria de les
Franqueses i a les 9 del
vespre es farà la Missa
de Sant Jaume.
Els actes acabaran el
dia 26 de juliol festivitat
de Santa Anna, amb una
xocolatada per a tothom
a partir de les 7 de la
tarda, al carrer d’Avall.

C U LT U R A
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El C.F. Balaguer amb la plantilla
definida a manca de dos defenses
El tècnic lleidatà Edu March confia plenament en la
columna vertebral de l’equip dels darrers anys
formats per jugadors de la casa

Xavi Ricard i Pep Domingo

E l C . F. B a l a g u e r
debutarà en el campionat
de lliga 2017-2018 el proper
diumenge 3 de setembre
davant l’Almacelles en el que
serà el primer dels 4 derbis
lleidatans que es disputaran
al llarg de la temporada. En
la segona jornada l’equip
que entrena Edu March,
debutarà a casa davant el
Borges Blanques de Joan
Roca, i que s’espera ja es
pugui disputar sobre la nova
gespa artificial del Municipal
que començarà a canviar-se
el proper mes d’agost.
D’altra banda, el proper
26 de juliol , l’equip iniciarà
la pretemporada havent
renovat bona part de la
plantilla de l’any passat i
havent fet fins al moment 5
incorporacions.
Continuen el porter

Renovació de bona part de la plantilla

Alfred, els defenses Marc
Sánchez, Joan Martínez,
Víctor Darias, Jordi Jordana
i Giribet; els centrecampistes
Pau, Carlos, Isaac, Putxi,
Galceran i Mikel i els
davanters Genís i Adrià.
Les cinc incorporacions
fins al moment són el
davanter Joan Sala del
Castellserà, el porter Xavi
Ricard del Tamarit, i tres
jugadors del Mollerussa,

els defenses Dumi i Pep
Domingo, i el davanter
Ivan Fontana que retorna al
Balaguer.
Ta m b é f a r a n l a
pretemporada quatre
jugadors de la base com
son Gerard Angerri, Àngel
Bautista, Jordi Monclús i
Gerard Alcobé.
Edu March vol incorporar
dos defenses més amb
garanties.
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Els dies 29 i 30 de juliol, Balaguer
acollirà el 4t Motor Tunning Show ’17

Motor Tuning Show

Enguany és la quarta edició d’aquest certament del
cotxe personalitzat, amb moltes exposicions i
articles especialitzats al pavelló Inpacsa
Els propers dies 29 i 30
de juliol, Balaguer acollirà
el quart Motor Tunning
Show Balaguer ’17 amb
vora quatre-cents vehicles
d’arreu de Catalunya, Espanya, Andorra, França, Itàlia
i Alemania i amb alguna
sorpresa que prepara l’organització.
Durant aquest dos dies,
es faran vàries activitats com
proves de so, il·luminació i
tubs d’escapament.
E l M o t o r Tu n n i n g
Show és un esdeveniment

organitzat per l’Associació
Tot Mobil Real Concept
Club amb la voluntat de
promocionar aquest món
tan fascinant relacionat
amb el cotxes i el motor.
Un cap de setmana ple
d’emocions envoltaran el
pavelló Inpacsa de Balaguer.
La concentració que es fa a
Balaguer és la tercera més
gran de Catalunya de les
que es fan actualment.
El dissabte dia 29 de
juliol, tindrà lloc l’obertura
del recinte firal a les 19.30 h.

A partir de les 20.00 h
arribada de vehicles de
diferents punts de l’estat
espanyol.
A partir de les 22.30 h
rua pels diferents carrers
de la ciutat fins a les 00.00
h que continuarà la festa al
pavelló Inpacsa fins a les
03.00 h de la matinada.
El diumenge 30 de juliol
continuarà la festa de la
moguda Motor Tunning
Show.
S’obriran les portes del
recinte a les 9,30 h. I es
tancaran a les 17.00 h. Al
migdia es tanca.
A les 18.00 h lliurament
de trofeus a càrrec de
les autoritats locals i
comarcals. L’entrada al
públic és gratuïta.

La nedadora Núria Pallé
destaca en el català de
natació júnior de Mataró
Molt bons resultats al
català de natació júnior
Open d’estiu celebrat a
les instal·lacions del CN
Mataró (piscina olímpica de 50 metres) amb 4
representants del CEN
Balaguer.
En categoria Júnior
destaquem la 6a posició
de la Núria Pallé en els
100 metres braça, 7a en
400 metres estils i 1500
metres lliures, 8a en 200
metres braça i 10a en 50
braça.
Destacar també en
categoria absoluta els
bons resultats de les
nedadores infantils de
cara al nacional de final de
mes, com els relleu femení
de 4x200 lliures amb la
8a posició absoluta amb
l’Ares Perera, Aurembiaix

Pifarré i Sixela Gracia.
Durant els dies 19,
20, 21 i 22 de juliol es
celebra el «Campeonato
de España Alevin» de
natació a les instal·lacions
Olímpiques Bernat
Picornell de Barcelona
amb 3 representants del
CEN Balaguer.
Aquest campionat és
de la edat més petita en
que poden participar en
campionats estatals de
natació (femenines 12,
13 anys i masculins 13,
14 anys). La nedadora
A l e x a n d r a Pa p e l l
disputarà les proves de
100 i 200 braça i 200 i 400
estils, la Berta Benseny
els 100 i 200 esquena i 100
i 200 lliures i el nedador
Marc Suñé nedarà els 1500
lliures.

Nedadors juniors del CEN Balaguer

ESPORTS

El Club Bàsquet Balaguer incorpora
l’australiana Kirsty Dunsmore
La jugadora de bàsquet
Kirsty Dunsmore és la
primera incorporació del
Q2 Consultors CB Balaguer,
l’equip sènior femení del club
de la Noguera. Després de
l’ascens a Primera Catalana
el nou projecte del CB
Balaguer comença a prendre
forma.
El primer reforç arriba de
la Segona Divisió de la NCAA
americana, la prestigiosa
lliga universitària dels
USA. Kirsty Dunsmore és
una jugadora australiana
que va realitzar la seva
última etapa de formació
tan basquetbolística com
universitària a Newberry,
jugant pels Newberry Wolves
durant quatre temporades,
després de jugar a Austràlia
durant la seva etapa sub18.
És una jugadora polivalent

Kirsty Dunsmore

que alterna les posicions
d’aler i aler-pivot, i de ben
segur que serà una peça clau
en l’equip de la Noguera.
D’altra banda, i aprofitant
aquesta nova incorporació
de la jugadora australiana,
el Club Bàsquet Balaguer

ofertarà aquesta temporada
la possibilitat de realitzar
bàsquet complementat amb
l’aprenentatge d’anglès,
això serà en les categories
de Minibàsquet Femení
(nascudes els anys 2006 i
2007).

Obres de millora a les
piscines del poliesportiu amb
cada cop més usuaris
Des de l’ajuntament
s’han fet recents
actuacions a la piscina
del poliesportiu durant
la passada setmana,
gestionades pel
departament d’obres i
serveis per controlar les
plagues de vespes que
s’han concentrat durant
la present temporada.
A part també s’ha
fet obres de millor en el
sòl de la piscina petita,
que per falta de rejuntat,
provocava ferides
superficials als usuaris
més petits.
Aquests controls i
actuacions permetran
als banyistes i usuaris

S’ha millorat el terra
de la piscina petita,
rejuntant les rajoles
i també s’ha evacuat
els nius de vespes
poder seguir gaudint
d’una piscina que
any rere any guanya
en usuaris pels seus
serveis i recinte. Durant
l’any en les actuacions
de piscina climatitzada,
amb curset i durant
l’estiu per gaudir del
bany a l’aire lliure, amb
un gran espai de gespa
i ombra.

L’Ajuntament ha estrenat aquest estiu
l’activitat Art Estiu amb un gran èxit

Art Estiu. Visita al Museu de l’Or

Enguany l’Ajuntament de
Balaguer, ha complementat
l’oferta d’activitats d’estiu
pels més petits amb l’Art
Estiu. Un casal d’estiu que va
començar al juny, en acabar
les classes i que durarà fins el
proper divendres 28 de juliol.
Cada setmana els nens i
nenes han pogut fer activitats
diferents, entre la dansa,
la creativitat i manualitats,
cinema, piscina amb
temàtiques diferents. Un
èxit de participació en tots els
torns.
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Obres de millora a les piscines
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Aleix Sierra campió d’Espanya de duatló
sub 23 i campió de Catalunya de triatló
Sense cap mena de
dubte que aquest any
està sent una temporada
redona per a l’esportista
balaguerí. El passat 18 de
juny es disputà a la localitat
valenciana d’Aguilar de
Campo, el campionat
d’Espanya de duatló. L’Aleix
va brillar especialment en el
tram de la bicicleta marcant
els millors parcials, gràcies
al bon rendiment en aquest
apartat, va aconseguir la
victòria final en la categoria
Sub 23. Cal destacar que
en aquesta mateixa prova
va finalitzar en 7ª posició
absoluta, on Emilio Martin
va ser el clar dominador de
la mateixa. Una setmana
més tard, a la localitat
barcelonesa de Calella
es va disputar la “Subaru

series “ en l’especialitat
d e t r i a t l ó , o n d e s p ré s
d’una discreta actuació en
l’apartat de la natació, el
jove balaguerí va posar terra
de per mig en l’apartat de
la bicicleta col·locant-se en

primera posició, lloc que
ja no va abandonar fins a
la línia d’arribada després
de finalitzar l’apartat de
córrer, aconseguint el
triomf absolut de la màxima
categoria.

Aleix Sierra

Autocars pel Gamper i Supercopa des de
la Penya Barcelonista de Balaguer

La Penya estrena local al c/ Miracle

La Penya barcelonista de
Balaguer i comarca ofereix
als socis i simpatitzants la
possibilitat d’assistir als
partits de l’equip aquest
mes d’agost, amb sortides
organitzades amb autocar.
El 7 d’agost s’assistirà al
Trofeu Joan Gamper, mentre
que el 12 d’agost s’organitza
el viatge pel partit de
Supercopa d’Espanya entre
el Barça i el Reial Madrid.
La Penya ha estrenat local,
situat al carrer Miracle, 3.

Els alevins del CEN Balaguer
aconsegueixen medalles en
el català d’estiu de Reus
Fantàstics resultats
els aconseguits el cap
de setmana del 30 de
juny,1 i 2 de juliol al català de natació aleví d’estiu que es va celebrar
a les instal·lacions del
CN Reus Ploms amb 8
representants del CEN
Balaguer (4 nois i 4 noies), aconseguint la 15a
posició de Catalunya per
equips.
La nedadora Berta
Benseny va aconseguir
la medalla d’argent
en la prova de 100
metres esquena i 200
metres esquena, a
més d’aconseguir el 7è
lloc en els 100 metres
(amb mínima estatal)
i 200 metres lliures,
l’Alexandra Papell va
aconseguir el 4t lloc en
els 100 metres braça i
200 estils, el 6è en els 200
braça, i l’Aina Torribiano
en els 800 lliures va
aconseguir diploma de

Alevins del CEN Balaguer

8 nedadors
balaguerins
participaren al català
d’estiu aleví celebrat
a la piscina del Reus
6a de Catalunya.
També en categoria
masculina medalla, en
Marc Suñé va aconseguir
la medalla de bronze i
mínima estatal en els
1500 lliures i l’Ángel López
va aconseguir diploma de
8è de Catalunya.
D e s t a q u e m
altres grans resultats
aconseguits per tots els
nedadors del club com
David Galán, 12è en els 200
metres lliures i 400 lliures,
Giulian Alecsandru, 17è
en els 100 esquena i l’Alba
Farré, 14a amb els relleus.
Destaquem també la
9a posició en el relleu de
4x200 lliures mixt.

OPINIÓ
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Canvi climàtic

Francesc Cucurull i Torra
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

És evident que hi ha
d’haver un canvi, no solament per a protegir el planeta, sinó en la política,
en l’educació, en la religió
i més justícia. Fa ja anys
que ens porten per un camí
que ens arrosseguen a una
situació límit i estem amb
un programa molt complex
envoltat de molt perill, estant tot permès, el robatori,
l’engany... Els avenços tecnològics i la ciència haurien de servir pròpiament pel
bé de la humanitat.
Aquesta crisi té el seu
propi llenguatge i és utilitzada intencionadament per
que no és igual ajudes que
rescats i reconstitució que
retalls.
Les bones lleis estan
paralitzades i també manipulades, la corrupció està
intervinguda i transformada per l’abús d’influències
i amistats.
No hem d’estar tan

passius, ens hem de comprometre i ser valents, pels
que són víctimes del sistema sent inacceptable ja
que exigeix un canvi.
Els treballadors i la
classe mitjana són els més
perjudicats, estan molt pitjor que darrerament anys
passats ja que estem molt
controlats i limitats.
La constitució no pot
ser immòbil sinó evolutiva,
adaptant-se a les causes
actuals havent de defensar
a tot per igual. No enfrontaments que els perjudicats
són sempre els mateixos.
L’amnistia fiscal no
està en la Constitució, per
tal és una desobediència
sent greu i no valen justificacions.
No valen amenaces ni
càstigs amb el tema català, doncs ja que amb força
demostren que no tenen
raó, doncs Lincoln podia
fer amb violència per llei

als que volien separar-se
i va preferir autoprogramar-se cedint als drets
ciutadans; això és llibertat!
Catalans, ens hem
de defensar per no quedar deteriorats econòmicament i moralment.
Per mitjans pacífics
amb diàlegs i amb gran
voluntat, s’ha de buscar
solucions i no recórrer
a la violència. S’ha de
renovar la Constitució
i solucionar els problemes ja que en aquest
moments són molts i de
mal solucionar.
Sent creient i repassant la història actual,
quan l’home es separa
de Déu, es destrueix ell
mateix als demés, no estant guiat pel bé comú.
La fe significa la força de
la vida.
Estem en temps de
reflexió, doncs és molt
important ja que estem
ens uns moments conflictius.
--------------------------------------

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
Llampecs
Desferma’t
-li van dircom un bou
lluny de la pleta,
i el món sabrà que vols
d’una vegada
i faràs contenta
tanta gent
que tenen per cervell
calidoscopis
i miren
de darrera
les persianes
les glòries
que voldrien
per a ells.
I ho va fer.
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Xema Solé Solà participa assiduament al
programa televisiu “Toni Rovira i tu”
El programa s’emet
diariament des de
Barcelona per diferents
canals televisius de tot
l’estat espanyol
El mag, humorista i comunicador lleidatà Xema
Solé Solà, a més de seguir
amb les seves gales per tot
el territori, ha establert un
conveni de col·laboració per
intervenir de forma periòdica i habitual al programa
“Ton i Rovira i Tu” que s’emet
diàriament des de Barcelona
per a la majoria de províncies espanyoles. En total
quaranta-quatre províncies
entre les quals es troben:
Madrid, Barcelona, València,
Melilla, i Formentera; i les
comunitats d’Andalusia,
País Basc, Cantàbria, i Castella Lleó. 		

Xema Solé Solà

Xema Solé Solà

També li donen difusió diversos canals de televisió
de parla hispana de Miami
i altres països del continent
americà.
El programa es grava diàriament sense interrupcions,
amb assistència de públic al
plató, i s’emet des de 25 TV
de Barcelona de 21 a 22,30,
oferint diversos resums i

versions especials durant
el cap de setmana, tot i que
l’hora d’emissió pot variar en
algunes províncies.
“Toni Rovira i Tu”, porta
quinze anys ininterromputs
en antena, i la direcció així
com la pròpia presentació
va a càrrec del propi Toni
Rovira, amb la col·laboració
de diària del periodista Joan
Estrada.
La passada setmana
Xema ja formà part d’aquest,
en una emissió summament
divertida integrant de ple en
la dinàmica del mateix, amb
la resta de convidats. A partir
d’aquí i de mutu acord van
acordar amb la productora
la seva participació de forma bisetmanal, és a dir en
setmanes alternes en una
mitjana de dos / tres vegades mensuals, a més de la
possibilitat d’intervenir en
alguns especials.

L’ôpera “Il Trovatore” de
Guiseppe Verdi en el cicle del
Liceu a la Fresca
Aquest divendres 21
de juliol, a partir de les 22
hores i al patí de l’edifici
dels antics escolapis,
al carrer Miracle, 23 es
farà l’activitat “Liceu
a l a Fr e s c a ” , a m b
la col·laboració de
l’Associació Cultural
Grup d’Art 4 i els Amics
de l’Òpera de Lleida.
El Gran Teatre del
Liceu, en la seva tasca
de promoure i potenciar
la cultura, té vocació
d’expandir i difondre la
seva activitat operística i
musical per tot el territori
sota el programa Tots
Som Liceu.
L’èxit de participació
de la passada edició de
Liceu a la Fresca, on
més de 100 localitats
van retransmetre “La
bohème” a través de

Òpera “Il Trobatore”

Aquest divendres a
les 22 hores al pati
dels antics escolapis
en pantalla gegant es
podrà escoltar l’opera
pantalles gegants,
va convertir aquesta
iniciativa en una de les
activitats més populars
entre la ciutadania.
Qui promou l’activitat
és el Gran Teatre del
Liceu, encara que
l’acte de Balaguer
està organitzat per
l’Ajuntament de
Balaguer i compta
amb la col·laboració de
l’Associació Cultural
Grup d’Art 4 de Balaguer
i els Amics de l’Opera de
Lleida.

OCI

Una nova edició de la Festa del Jovent a
Os de Balaguer aquest dissabte dia 22
Os de Balaguer celebrarà una nova edició de
la Festa del Jovent, aquest
dissabte 21 de juliol, a partir
de les 12 de la nit, al pavelló
poliesportiu de la població
noguerenca.
La Festa del Jovent
comptarà amb l’actuació de
diferents grups musicals,
entre els quals destaca el
cantautor Lo Pau de Ponts,
el grup Deskontrol i els Dj’s
Kate Ear i Louis Fox.
La Festa del Jovent
d’Os de Balaguer està
organitzada per l’Associació
Sam Pitot i l’Ajuntament
d’Os de Balaguer.
Aquesta Festa del Jovent
s’ha convertit en una de les
festes més concorregudes
per part dels joves de la
comarca.
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El c/ d’Avall acull el 6è Cicle de
música tots els dissabtes d’estiu

La festa del Jovent d’Os de Balaguer aquest
dissabte, una festa esperada pels vilatans i pels
veïns d’Os de Balaguer

Carrer d’Avall

Grup Deskontrol

Com cada any en els
darrers sis anys, el carrer
d’Avall de Balaguer acull
el Cicle de Música durant
tots els dissabtes dels
mesos de juliol i agost i
mig setembre, des de les
6 fins a les 8 de la tarda
i enguany ja arriba a la

sisena edició.
El cicle de música
està organitzat per
l’Associació Acorddionik
i amb la col·laboració
de l’Associació de
comerciants i diferents
establiments comercials
del centre històric.
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BREUS

Anuncis breus classificats
IMMOBLES

-----------------------------------BALAGUER: lloguer
de pisos, despatxos i
places d’aparcament.
Raó telèfon informació: 973443800.
-----------------------------------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 VEN pis de 90m2 al
c/ Sant Lluís 36-38, amb
ascensor, a/a, traster.
Opció amb o sense mobles. Raó: 610461492.
-------------------------------------VENC pis a l’Avda.
Països Catalans, amb
3 hab. Raó: 973446011629725009.
---------------------------------------

ES TRASPASSA cafeteria amb terrassa al
Passeig de Balaguer,
per no poder atendre.
Molt ben situat i apte
per qualsevol negoci.
Raó: 602945736.
--------------------------------------

TREBALL
--------------------------------------

PERRUQUERIA CEBADO Balaguer, precisa perruquer/a amb
experiència. Portar CV
o trucar al 678552069.
----------------------------------PERRUQUERIA L’ENCÍS (c/ Cadí, 1), busca
oficial/a de perruqueria,
amb ganes de treballar, responsable, bona
presència, do de gent.
Amb experiència i a
poder ser amb coneixements d’estètica. Raó:
616729006-973450121.
-----------------------------------

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.
----------------------------------SE OFRECE señora
para cuidar gente mayor. En horario de día,
noche o interna. También se ofrece para hacer trabajos de limpieza. Razón: 643094596.
-----------------------------------

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

VARIS

-----------------------------------(ARTDEFENIX) Persones de confiança i de
casa. Buidem pisos,
trasters, magatzems...
No llencis res, recollim
tot allò que no facis
servir. Raó: 649232923.
-------------------------------------------------------------------Per posar anuncis
en aquesta secció de
breus classificats, us
podeu adreçar a les
nostres oficines al c/
Sant Lluís, 36-38 altell
de Balaguer, o per telèfon (973448273).
---------------------------------------------------------------------
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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 13 de juliol
a les 8 de la tarda del 20 de juliol
SALA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 20 de juliol
a les 8 de la tarda del 27 de juliol
ALDAVÓ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 27 de juliol
a les 8 de la tarda del 3 d’agost
CLAVER
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 3 d’agost
a les 8 de la tarda del 10 d’agost
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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